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~RA8ÀLHO I! RESPEITO PARÁ r ocos 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO IX 
Rua S•bastlao Arrais, nº 281 , Plo IX 
CEP: 64660-000 
CNPJ Nº 06.553.812/0001-40 
http://plolx.pl.gov.br 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A Prereltura Mun~I de Pio IX (PI), toma p,lblloo que realizará a abertura de Pregão 

P,..seneial al>l!ixo eil(ldio, na eomormid(lda da L.el F-ral n" 10.S:zoio2, subs idil\<ia da Lei n• 

8 .6613193J bem como se coloca a d·1spos1ÇA0 <tos ilnl.ere.S:sadOs para prestar qualsq~.er 

oselatocimentos a rosl)ello do eermme 11e111110tlo. 

Pooerao pa,tlelpar da lld1a9Ao os fomécildôtés que tiverem especialidade, 

correspondente eo objeto licitado e maniíes:tem s.eu intereS-&e junto a Prefeitura Municípa1 de P·io 

IX , PI. 

► Pregão P r<>Sencla l n•: 021/2021 

► Processo Admiflistrallvo: ·031/2021 

► Ot>Jelo: " PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS OE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS. 

O AR, s eeeoouRO, R FR,IG~OOR. S FR_ e.1:ERES PA- O MUNICIP,I0 O PIO IX • 

PI'". 

► TIP<> de Licila<,Aoc Menor pruço GLOEIAL 

► Adjudicação: POR ITEM 

► Supor1e legal : onna5 ge,-al,. da Lei Fed.arat n• 10.520/02 sub,.ldlârla à L ei ,n• 8.666193 a 

s uas atua l~ações, Leli n º 8 .. 883194'. L e i Complementar 12.312008 de 11.cJ12/2006 e os demais 

d iapositivos leg.alo. pertlnentH. 

► Fonte <:le Reo<rt'$0: FPM, IPVA, ICMS, QSe, FUNo:ee, FM,,<1.S, FNS, MS, R.eCURSO 00$ 

SUSISeSAPI, ARRECA0AÇÃ0 e OUTRAS Re c e ,ITAS PRÕPRIAS. 

► Valo,- estimado: RS 364.911 ,10 

► Data da Abertura: 10 DE FBlt=REIRO DE 2021. 

► Hora da Abef1ure: 16:00h& 

► l..ocal; Seto, de Llcllaçlo da Prefeitura Munlclpal de Pio IX - PI. 

Pio IX - P I, 28 de janeiro d 2021 . 

B iruno Edu.ard·o do Soua;;i Ponrir.1 

Progooiro 

PR E F E I TU li.<'. 
TRABALHO E RESPEITO PARA TODOS 

DECRETO MUNICIPAL • ó!l/i021 DE 23 DE JANElRO DE 1021 

Dlsp(Je sobre a prwrogaçllo das me.d/das de. tsolume.nto social 
apUct:ldos no âmbito do Munlcfplo de PJo IX aMm de estabelecer 
no>US prov/dtm;:1€1$ de prlf1Wlnçllo ac, cc,mágio P"'ª COVJD-19 

O PREFEITO MONlClPAL l>l: J>IO XX, E5tado do Piauí. no U$0 de $08$ atribm(:(le$ 
legais previ$ta$ em Léi e 

CONSIDERA DO a declaração da Organizaçllo Mundial de Smde (OMS). que 
classificou como pandemia a doeJ1ça <:a~ ~o Coroni,.v[tus (COVID-19). e M 

orientações emanadas pelo Ministério da Saúde; · 

CONSIDERANDO que, om 30.01 .2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou que o surto da doença causada pelo Coronavfrus (COVJD..19) conSlitui 
Bmergfncia de Saúde Pública de impomlneia Intemaeional (BS.Pfl); 

CONSIDE.RANDO a Lei n• 13 .979, do 6 de f'eveceiro de 2020, que disp& sobre medid.as 
para enfrentamento da emergEneia de saúde pública de ímportlncia internacional 
deçoIT"ént(l do COl'()[lllvirus; 

CONSIDERANDO a publicação da Poctaria MS n• 356/2020, que est.ftbelece 11 

regulamentação e operlLCilonaJJZAÇIO do disposto na Lei n• 13.9'79/2020. que traz medida.s 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
d«iorrente do Coronav!rus(COVID-19}, 

CONSIDERANDO o Decreto n• 18.884, de 16 de mar90 de 2020, que regulamenta a lei 
n• 13.979/2020, para d ispor no lmbito do Estado do Piaul, sobre as medidas emergência. 
de saúde pública de im_p(>rtância internacional e tendo em visa a ciassiflcação da situação 
mundial do Coronavfrus; 

CONSIDERANDO que a llituaÇAo de emergencia e de calamidade pública no Estado do 
Piauí e em especial no Município de P io IX, atualmente, tomou necessária a expedi.ção 
de n ovu m'ldidas S!IOitárillll destinadas ao enfrentamento da COVID-19; 

GONSIDl'..RANDO o ;minente colapso _do sistema. Estadual de Saúde, em razão do 
agravamento de casos de COVll>-19 no Piauí b<!>n como o aumento no número de casos 
confirmados no Mun_ícipio de Pio IX; 

CONSIDERANDO que 6 crime contra a saúde pública, previsto no anigo 268 do Códiso 
Penal Brasileiro a infraçlo de qualquer medida sanitária preventiva de doenças 
contaSiosa, em que o infrator poderá ser punido com deten.çlo de l mês a 1 ano, e multa 
e que além de crime contra a $11.Úde pública, o ato de desobedecer a ord.em legal de 
funcionM'io p(Jblico, como regras relativa, à quarentena ou fechamento de 
cSlabelecin:léfito, podé, de man.élra ma.is g«t6riea, co116gurar crime de dc,obedlbtela, 
previsto n.o anigo 330 do CP e pu.nido com pena de detenção, de 15 dias a dois anos; 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de estabelecer medidas aptas a evitar 
contaminaçllo e restringir os risoos do COVID-19 no 11:mbito do M.uniclpio de Pio IX -PI; 

DECRETA; 

Art.t•- Ficam prorrogadas até o dia 12/02/lOll todas as medidas sanitárias contidas o.o 
DEÇR,ETO MJJNIÇJPAL N". 007Q021 Pi 12 DE JANEIRO DE 2021; 

Art. :i• - Fica do:tenninad& a partir das Ul•OO dg dil, 29 de Jenelro de 2021 a suspentlg 
total da, "!ÍYicllffl da [eira livre <Is Pig IX-PL inclusive as feiras de &utu e verduras 
do cena-o da cidade. 

Paráararo Ú nôeo- E&ti proibida a panir da publicação deste déc.reto, ~ ulterior 
deliberação, a monta.gero do barracas e armações com o intuito de comercialização de 
produtos ofertados na fcíra livre no centro da cidade. 

Ar1. 3°• M m.edi das previstas neste Decceto poderão serre,avalíadas a qualquer momento, 
de acordo com a siruação epidemiológica do municlpio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pio I), 2,8 dejan.eirode2021 . 

SIJ.AS NORONHA MOTA 

P.refeito Municípal de Pio IX -PI 

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA ET EXTRA" 

Oytonpntllfal: MUNICiPIO DE PIO IX. pt,iJsolO jurídica de direito p.iblioo inlemo, 

inscrito no CNPJ no 08.553.812/0001--40, com sede na Rua Josi" Antão de Carvalho 

n• 36, centro. Pio IX-PI, CEP 84.880-000. ne,J\e a1,o representado por séu atual Prefeito 

Municipal , SILA.S NOR.ONHA MOTA. brasilei ro. inscrito no CPF sob n• 805.630.604-68, 

Maidente e domiciliado na :EIR 020, Povoado Baixa do Poço. zona rural, Pio IX/PI. 

Os,tora•dof•): FELLIPE RONEY DE CARVALHO ALENCAR. Advegado OAEI-PI n• 

B.824, BRUNA FERREIRA DE ANDRADE PEDROSA. AdvogadD OAB-PI n• 18. 150, 

VITÓRIA Al.2E.NIR PE!REIAA 00 NASCIMENTO, Advogada OABJPI n• 18.989, 

WELSON OE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA, Advo9ado O AS-PI n• 8 .570 e JOÃO 

EVANGELISTA OE SENA JÜNIOR, Advogado OJ>iB--PI n" 14.260, todos com escntót'io 

na Rua Áurea Frotre. n°1220, Bairro Jóquei Clube. CEP: 64.049-160 em Teresina, 

Eolado do P,iaui. 

POdere• Geraip; Atrav6s do presenta in5lrumanlo particular de procuração a 

OUTORGANTE nomeia e constitui como proc...-adores, 05 OUTORGADOS. 1;1os quais 

oonfef"e limita.dos podefeS nerentes ao bom e rte1 cumprimento deste para o foro em 

geral oom ciauaula êd judieis el extra, conforme e.Jlipulado no art. 1 05 da lei federal 

nº13.105/2015, podendo, para tanto. propor quaie.quer tlpoe de açõae judicia is e, 

détenMr, 1ne nas que torem propostas ínsltas ao Direito Pl'.lb11eo, Prill'ado ou 

Difuso/Misto. assim como. perante qualquer julzo, inglllncia ou lribu=I. ropartlçao 

pública e órgAoa da admin.is,trac;Ao pública, direta ou Indireta. federal. estadual e 

municipal. auhlrqullO ou en1idade pa.--talãl. podendo ainda subslabeleoer esta. a 

outram. com ou -m .-n1as de iguais. poderes, dando tudo por bom, firme e valioso. 

Poderp E4pecfflç9a· A presente procuração outorga, incluaive , os poderes pard 

reconhecer a procedencia do pedido, dar quitaiçllo, firmar compromisso, requerer a 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 105 do Código de Proees«1 Civil. 

Teresina, 22 de Janeiro de 202 1. 


