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PJMENTEIRAS ESTADO 00 PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL OE PIMENTEIRAS 

C NP J: 06.554.893/0001-01 
Cada Vez Melhor Coordenação Geral de Licilaçoos e Conlratos 

EXTRATO DE C•ONTR.ATO. 

CONTRATO N•; PP N" 002/2021. PROC. ADM: Nº 00412021 . MOOAJ:.IDAOE; PREGÃO 
PRESENCIAL N' 002/2021. OBJETO: "Aquisiçoo de mati?rial dé 9r.lf1CO para ptefeitl.rra é :.e<:ret.irias 
munlc pa;s de pimer,terms.-PI". CONTRATADA: Evesoo Ribeiro Leal Epp (Seve,1 Grafioa), CNPJ n• 
19.fül0.92210001 --43 VIGÊNCIA: Até 3 1112/2021 . VALOR1DO CONITRAiO; RS 2ó2.350,00 (duzenlcs 
e Cir,querila e dois mil e trezentos e cinquenta rea is), para os 1tén$ do lote: aquisiçac de material 
9réfioo. FONTE DE RECURSOS: 001/Recursos Proprios. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO; 
Pimenteiras- PI, 08101'2021. Gerlucia Pimentel; Feitosa. PregceiJO/PMP/PI. 

PJMEN1EIRAS ESTADO DO PIAU[ 
PREFEilTURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS 

CNPJ: 06.554.893/0001-01 
Cada Vez Melhor Coordenação Geral de Licitações e Contratos 

PROCEDIMENTO: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021 
PROCESSO N. • 004/2021 . 
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRAFICO PARA PREFEITURA E 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PIMENTEIRAS-PI". 

De acordo com o Procedimento licílatório PRIEGÃO PRESENCIAL nº. 00212021, 

referente à aquisição de material de gráfico para prefeitura e secretarias municipais de 

pimenteiras-PI, realizado em 05 de fevereiro de 2021 , pela Pregoeira Oficial da 

Prefeitura de Pimenteiras-PI, Sra. Gerlucia Pimentel Feitosa, nomeada pela Portaria nº 

011/2021 e sua equipe de apoio, na sala da CPL, HOMOLOGO o resultado do certame 

em leia em favor das empresas: ~ESON RIBEIRO LEAL EPP (SEVEN GRÁFICA), 

CNPJ n• 19.580.922/0001-43, com o valor de RS 252.350,00 (d uzentos e cinquenta e 

dois mil e trezentos e cinquenta reais), para os itens do lote: aquisição de material 

gráfico, em conformidade com os documentos constantes nos autos, nos termos da Lei 

nº 10.520(02 e da lei n• 8.666193 .. 

Pimenteiras (PI), 08 de fevereiro de 2021. 

CADA VEZ MELHOR 

MARIA LUCIA OE LACERDA 
PREFEITTA MUNICIPAL 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL OE PIMENTEIRAS 

CNPJ : ,06.554.893/0001-01 
Coordenação Geral de Licitações e Contratos 

EXTAA TO ,QE CONTRA TO. 

CONTRATO N°: DL N° 00412021. PROC. ADMI: N• 01512021 . DISPENSA OE LICITAÇÃO N• 004/2021 . 
06JETO: ·contratação de empresa especlall~ada para exeooção de obra de engenharia 1)11ra 
pavimentaÇlio de Ilia pública em parolelepfi:,edo M sede do mureiolpio de pimemeirasap 1•. 
CONTRA TAOA; Evetin & Rod ~(MlS - l WA. CNPJ 18.1i 10.96210001 -69, VIGÊNCIA; 60 (sessenta) d1ias. 
VALOR DO CONTRATO: ;R$ R$ 34.542,35 (ltinla e quatro rnil e quiilttonlos e quare ,11a e dois reaiS e 
lllnta e cinco cenlavos) . FONTE DE RECURSOS: 001/FPM. DATA DA ASSINATURA 00 CONTRATO. 
Pimenleiras - PI, 02/02'2021 . Matuzalem de Soosa Silva. Presidente da CPLIPI. 
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ESTADO 00 PIAUI 
PREFERURA MUNICIPAL oe PIO IX 
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DECRETO Nº 10/1021 DE 11 DE FEVEREIRO DE 1011 

l)Jspôe sobre a prorrógaçllo dos médida.y .tanítár!as de 

ccmbale ao n·o"'<)' co.ronavíru..t. bem como delermina novar 

medidos a ,;ere:m adt,todas 110 per/qdr,, do camovol voltada_. 

para o controle da dlsscm/naçõo du <:OYID-19 ,10 

Município de Pio IX - PI. 

O PREF'E.ITO MUNICIPAL DÉ PIO lX, ESTADO DO 1'1AU1. no uso de 

sua$ atribuições lega.is, e de acordo com a Lei Ori;ânica do Munic!pio, 

CONSID . RANDO a declaração da Ol'ganiz:açlo Mundial de Saúde (OMS), que 

cliiSSificou como pand.emia a doen.ça causada pelo Coronavínl:$ (COVID-19). e as 

orientações emanadas pelo Mini téri,o da Saúde; 

CO SIDERANDO que, cm 30.01 .2020, a Ortll'ni:z:açào Mundial da Saúde (OMS) 

d~latou q11e o suno da doença causada pelo Coronavir\lS (COVID-19) consliruí 

Emergêncía de Saúde Pública de imp0rtància l.n1emacional (BSPU); 

CONSID RANDO a Lei o• 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas 

para enfreot.amcnto da emergência. d.e saúde públíca de in:,portãnc:ia lnterna.ciooall 

decorrenic do Coronavlrus; 

CONSIDERANDO a publicação da Por1ari.a MS o• 356/2020. que estabelece 111 

regulamentação e operacionalização do di$p0$IO na Lei n• 13.979/2020, que 1l'a2 m.edida.s 

para crtfn:ntament0 da emergêrtcla de saúde pública de imp0rtàneia iniemacional 

decorrente do Coronavirus (COVID-19); 

CO JO ~RANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta o lei 

n• 13.979/2020, para di spor no âmbito do Estado do Piaui, sobTC as medidas cmcrgi!ncia 

de saúde pühlica de importância internacional e tendo em visa a clllssificaçllo da situaçilo, 

m.undial do Coronavlrus; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n9 19.445/2021. qU<: djspOe ~obre 8$ medida$ 

sanítária:$ a $él'Cm adoradas no perlodo do cam11val voltadas para o enfrentamen.tO do 

Covid- 19; 

CO l.D:EaANDO que a situação d.e emerg!ncia e de calmnidade píiblica no Estado do 

Piaul e em especial no Município de Pio IX, a1\lalmente, tomou necessária a expedição 

de o.ovas medidas sanitárias destinadas ao c:n frcn tamen10 da COVTD-19; 

CONSIDERANDO a seriedade e o comp.romerimcnto da gC$tão administrativa do 

Municlpio de Pio IX no intuito de pautar uma postllftl rigida no cnm:ntamento da. 

pandemia na circunscriçll.o municipal; 

ONSIDJ!:RANOO qu.e os numc:ros da pandemia cm «>cio o Estado do Pia.ui ainda, 

irespiram atenção, penmnc,ce;ndo o isolamento soc-ial oomo política públíca i ndíspeosável 

no combate à disseminação do virus; 

ONSlDERANDO que~ crime oonrra a. saúde pública, previsto no artigo 268 do Código 

Penal Brasih::i ro a ínfração de qualquer medida 59ni.t6ria preventiva de docnça!õ 

contagi0$8$ cm que o infrator poderá ser pun.ido com detCióçilo de I mês a I ano, e multa 

e que além de crime contra a saúde públ.íca, o ato de d.c:$obcdccer a onicm legal d.é 

fuocio.nãrio públi.cc, como nlgras Rlativas à quamntenà ou fochamen10 de 

estabelecimento, pode, de maneira mais genédca, configurar crime de desobediência. 

previsto no artigp 330 do CP e punido com pena de delençllo, de 15 di.as a dois anos; 

C O SlDERANDO que o Decreto Municipal n• 007 /2021. de 19 de j8neico de 2021 , que 

dispõ.s sobre m.edidas de isolamento social a serem aplicada$ no âmbito do Muníc[pio de 
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ESTADO DO PtAUi 
PR.EFEnl.lRA MUNICIPAL DE PIO IX 
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Pio IX além de estabeleoet", para a Adminfatraçilo Pública direta e indireta, medidas 

temporárias e ,emc:rgcnciajs de pccv~ de contágío pelo COVlD-19, bem como o 

disposto no Decreto Mun.idpal nº 0912-02 l , de 28 de janeiro de 2021 que prorrogou as 

medidas de isol.amento do Decreto n. 0071202 l até o dia 12 de fevereiro de 2021 ; 

CO SIDERANDO, por fi.m., a necess.idade de estabelecer medida$ ap!A$ a evitai; 

contamina(,'!<> e restringir os riscos do COVlD-19 no Ambitodo Municipiode Pio IX - PI; 

DECRETA: 

Arr. J• • Fica SU$pensa em IOdo o território do município de Pio IX • PI a realização de 

fesl8s ou eventos comemorativos do carnaval, prévias carnavalescas e similares. em 

ambientes abertos ou fechados, incluindo 6rcas com piscinas (chácaras, sítios etc), 

p:romovidoi por entes públicos ou privados. 

Paráçrafo único. O poder público municipal nllo financiam ou apoiará evenl()$ 

c.amavillescos no pedodo vigente das restrições impostas por este Decreto. 

Art. 2• - Ni!io sera concedido ponto facultativo na$ repartições públicas municipa is no 

perlodo do carnaval. especialmente;, DQS diM 15. 16 e 17 de fevereJro de 2021. 

Art, 3• • Além do disposto no art. 1 ° deste Decreto, fica determinada a adoçil.o das 

seguintes medidas: 

1 - Permanecem suspensas as atividades que envolvam aglomeração, bem como o 

funcionamento de bares. restaurantes, lanchonetes e similares; Casas Noturnas; Lojas de 

Conveniênciil, Feira Livre, incluindo de frutas e verduras. dentre outros, nos moldes do 

Decreto Municipal nº 007/2021 , de 19 de janeiro de 2021. 

ll - Os supermeroados. men:adinhos, J)lldarias e similan:s, e as 111ividadcs essenciais 

dewr:itas no Decreto Municipal 007/2021 de 19 de janeiro de 2021, poderão funcionar atf 

as 2211, conforme os ditames e autori7.açl!es dispo,sta.s no Decreto supracitado. 

lll - A pennanência das pessoas em espaços públiCQS abertos.. de uso colefrvo, come, 

parques, praças e outros fica condicionada a estrita obedi,àlcia dos protocolos sanitários, 

especialmerue quanto ao uso obrigatório de máscara; 

IV • Fica proibida realização de eventos esportivos, campeonatos.. seja em Centros de 

Treinamento ou em Cen,tros de Ginéstica (pnítica de futebol, vôlei ou de esportes: 

coletivos de qualquer natureza), eventos culturais, artisticos, comerciais. religiosos fora 

do local de culto, e outtos eventos públicos e/ou particulares que reúnam gJllnde 

qwmtidade de pe$S011S, em quaJquer cspa9<> direcio11adb a eventos p6blicos e/ou privados. 

Parágrafo Primeiro. As medidas determinadas neste anígo deverlo vigorar até o dia U 
de março de 2021-

Parágrafo Segundo: Aos esmbelecimenll)s comercia.i5 mencionados no ínciso I deste 

artigo, fica alllori,iada a venda p()f" telemarketing, aplicativos, por meio da internet ou. 

insnument,os similares, devendo a entrega ser feila ú.nica e exclusivamente au-avés do 

sistema delivery, sendo vedada, a retirada, no local pela populaçllo. 

Par,grafo Teredro: Os eslabelccimcntos comercíais mencionados no inciso I deste 

artigo que desejarem operar mediante o sistema delivcry, devcrl!o permanecer com portas 

fechadas,, sendo vedada a entrada da população nas suas dependâJcias, bem como, 

proibida a. retirada dos produtos no local . 

Art 4º- Fica proíbida a venda de bebidas alcoólicas, de sexta â domingo, em todo 

municipio de Pio lX-Pl, bem como o consumo de bebidas alcoólicas em locais pi1blícos; 

Parágrafo Único: A proibição de oomercializ.ação de bebidas a lcoólicas de que traia este 

artigo engloba aioda a proibição de consum.o no interior de qualquer estabelecimento, ou 

ao redor de suas depeodência5,, tais oomo restaurantes, lojas de convenieocia, Postos de 

combustíveis, bares,. lanchonetes, panificadoras e clubes de evcnios públicos/privados. 

Art .. 5° A fiscalização das medidas detenninadas nesie Decreto será eltercida pela 

Vigilância Sanitária Municipal, cOm o apoio da Polícia Militar. 

§ 1° Aos órgãos fiscal ízadores fica detenninado o reforço da fiscalizaçilo em relação à.s 

seguintes proibições: 

I - Aglomeração de pessoas; 

1T - Consumo de bebida em locais públie-0s no período carnavalesco; 

Ili - Dirigir sob o efeito de bebida alcoól ica. 

IV - Circulaçâo em vias públicas ou p~nuanê,ncia nos locais, passiveis de fiscalizaçâo, 

sem o uso de máscara. 

Parágrafo Único: a nilo observância das medidas prcviSlllS neste decreto sujeitará o 

infrator a,o pagamento de multa nos moldes da legislação vigente, sem prejuizo de sanções 

civeis e cri minais. 

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na da,ta de sua publicação. 

~ÔR{.~ = li do r-,iro de 2021. 

Prefeito Municipal de Pio IX -PI 

PREFEITURA DE 
ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO IX 
RUCI Sebastrao Arrdls, n° 281, Pio IX 
CEP: 64660-000 

TRAIA.LHO E RESPEITO PARA TODOS CNPJ Nº 06.553.812/0001 •40 
http://plolx.pL,gov.br 

EXTRATO PE CONTRATO 

CONTRATO PP. N,0 : 020/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N": 030l20.21 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 020/2021 

OB.ETO: "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEOIEIIITE E DIDÁTICO PARA A PREFEITURA 

MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E HOSPITAL 00 MUNICIPIO DE PIO IX- PI' . 

CONTRATANTE: PREFBITURAMUNICl PALDE PIO IX- PI. 

CONTRA. TA.DO: ANA KELLES E ANTON IA AURIDETE L TOA (MIX PAPELARIA E ARTIGOS) 

CNPJ: 22.442.846/0001-14 

VALOR: 

LOTE 1 - MATERIAL DE EXPEDIENTE: R$ 570.857,24 (QUINHENTOS E SETENTA MIL,. 

OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) 

FONTE DE RECURSOS: FPM, ICMS. IPVA, AR;R;ECAOAÇÃO, FUNOE8, FNOE. FMAS. FNS, 

SUS/SESAPI E OUTRAS REOEITAS PRÓPRIAS. 

VIG~CIA: A PARTIR DA ASSINAT\JRA 00 CONTRATO ATE 31 OE DEZEMBRO DE 2021. 

DATA DA ASSINAl\JRA DO CONTRATO: 11 DE FEVEREIRO DE2021. 

Bruno Eduardo SouH Pereira 

Pregoeiro 


