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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO - PIAUI 
CNPJ: 08.553.848/0001-35 

Adm.: O povo 4 o poder 
Praça Jalmo Leolpodlno, ..-. 100, Centro, Slo Jullio - PI, CEP: 

64670-000. 
Slte: WWW H9'Mllt9 PI qoy br E-mall: 
pr;efeHuraaaglull11opl@hohnail.com 

AVISO DE LICITAÇÃO RETIFICADOR 

A Prefeitura Municipal de São Julião toma público que realizará a 

abertura d e Pregão Presencial abaixo citado, n a confonnídade da Lei Federal nª 

10.520/02, subsidiária da Lei n • 8.666/93, bem como se col oca à disposição dos: 

interessados para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito do certame licitatório. 

Poderão participar da licitação os fornecedores que tiverem especialidade 

correspondente ao objeto lici tado e que manifestem seu interesse junto a Prefeitura 

Municipal de São Julião - PJ. 

► Pregão Presencial n •. 028/2021 

► Processo Administrativo n º : 031/2021 

► Objeto: "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA AS MAQUDfAB 

PESADAS DO IIUNICtl'IO DE SÃO JULIÃO - PI". 

► Tipo de Licitação: Menor preço GLOBAL 

► Adjudicação: POR ITEM 

► Supor te legal: Normas gera.la da Lei Federal n• 10.520/02 aubaldlúla l Lei n• 

8.666/93 e auaa atualizações, Lei n• 8.883/94, Lei Complementar 123/2006 de 

14/12/2006 e oa demais diapoaltlvoa legal• pertinente•. 

► Fonte de Recurso: 001- Recuraoa Ordbu\rioa; 

► Valor estimado: ONDE U-BE R$ 40. 189,98 LEIA•BE: R$ 101.782,59 

► Data da Abertura: 24 DE MARÇO DE 2021. 

► Hora da Abertura: ll:30ha 

► Local: Setor de Licitação da Preíelrura Municipal de São Julião - PI. 

São Julião - PI , 11 de março de 2021. 

Dalton Dionísio da Rocha 

Pregoeiro 
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ESTADO DO PIA.UI 
WNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PIA.UI - PIAUI 

~ CNPJ Nº 08.553.855/0001-73 
GABINETE DO PREFEITO 

DECJlETO MUNICIPAL Nº o.JI:( /2021. DE JS DE MARCO DE 20:u. 

DISPÕE SOBRE NOVAS M EDIDAS DE 
PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A 
PANDEMIA DE COVJD /9 NO ÂMBITO 
DO MUNICIPIO DE SAO JOÃO DO 
PJAUf, NOS TERMOS E CONDIÇÕES 
Q UE ESPECIFICA. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ, Estado do Piauí. 

no uso das atribuições lepis que lhe são conferidas pela Lei Orginica do Municlpio, e 

pela Constituição Federal. 

CONSIDE.BANDO a autonomia dos Municlpios para editar atos 

administrativos sobre temas de interesse local e suplementar a legislação estadual ou. 

federal no que couber, incluindo nesses casos temas relacionados à saúde; 

DECRETA: 

Art. l°. O Municipio de São João do Piauí seguirá as disposições do Decreto 

Estadual nº 19.529/2021, de 14 de março de 2021, com as seguintes alterações: 

• Bares, restaurantes, trailers, lanchonetes e similares funcionam de segunda a sexta. 
até as 21 horas; 

• Lojas não essenciais, sallo de beleza. loja de conveni8.ncia, adegas, posto de lava 
jato, oficina mecânica, lotéricas, pag contas, bancos, supermercados, 
mercadinhos. horti- frut. lojas de constiução, óticas e consultórios que não 
atendam urgência. deverão funcionar alé as 17 horas de :;cgunda a sexta. Serilo 
fechados sábado e domingo. 

Está proibido a utiliz.ação de som mecinico~ instrumental , música ao v ivo, 
paredão, dj e karaoke em bares, restaurantes e shios. 

• No final de semana só pode funcionar. confonne art. 3°, do Decreto Estadual n .. 
19.529/202 l, llfannácias, drogarias, produtos sanitários e de limpeza; VI hotéis, 
com atendimento exclusivo dos hóspedes; Vil - distribuidoras e transportadoras; 
Vlll serviços de segurança pública e vigildncia; IX serviços de alimentOfl/O 
preparada e bebidas exclusivamente para sistema de delivery ou drive-thru; X 
serviços de telea>municação. processamento de dados. cal/ center e imprensa: XI 
serviços de saúde, respeitadas as normas expedidas pela Secretaria de Saúde do 
Estado do Piaul; XII - serviços de saneamento básico, transporte de passageiros, 
energia elétrica e fimerários; XIII agricultura, pecuária, exJrativismo e indústria; 
VI - os estabelecimentos e atividades devem cumprir integralmente os Protocdos 
de RecomendaçiJes Higienicossanitárias para a Contenção da COVID-19 
~idos pela Secretaria de Estado da Saúde do PiauVDlretorla de Vtglldncía 
Sanitária tkJ Piauí e publi<Xld-0.s em anexo aos Decretos Estaduais. 

• Delivery no horário do toque de recolher será apenas para alimentação e remédios, 
assim como no final de semana., ficando também vetado o delivery de bebida 
alcoólica. 

• Escolas, igrejas, academias, Studio de dança e crosfit funcionam até as 21 horas 
de segunda a sexta. Sábado e domingo fechados. 

• O Toque de recolher será das 22 as 05 da manhã. 

Art.2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ - PI, 

em 15 de março de 2021. 

..-t
EDNEI MODESTO AMORIM 

Prefeito Municipal 
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ESTADO DO PIAUI 
PR ~-- OTURA .. UNOCOPAL MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ - PIAUI 

Ds.A0oPJ1o.A~uºi cNPJ Nº 06.553.65510001-13 
GABINETE D5) )!REFEITO 

DECRETO MUNICIPAL Nº / b /2021, DE 15 DE MARCO DE 2021 . 

NOMEIA N O VOS MEMBROS PARA 
COMPOR O COMITÉ MUNICIPAL DE 
ENFRENTAMENTO E PREVENÇAO AO 
CORONAVIRUS - COVID 19. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI • PI . no uso das atribuições 
legais que lhe conferem a Constituição Federal , a Constitu ição Estadual, a Lei Orgãnica do• 
Municlpio de Sao Joan do Piaui-PI, e 

CONSIDERANDO a classificaç!io da situação mundial do NOVO CORONAVIRUS pela 
Organizaçao Mundial de Saúde como "PANDEMIA", alertando para o risco potencial da doença 
infecciosa atingir a população mundfa l de fom,a simultânea, não se limitando a locais que já 
tenham sído Identificadas como de transmissão interna; 

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979. de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe as medidas 
de emergência de saüde püblica de importância internacional e tendo em vista a classificação da 
situação mundial do NOVO CORONAVIRUS: 

CONSIDERANDO. nos termos do Artigo 196, da Constituição Federal de 1988, que a 
saüde é direito de todos e dever do Estado, garantido med iante polltícas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitãrio 
às ações e serviços para a sua promoçao, proteçao e recuperaçao: 

CONSIDERANDO, Ollclo nº 13412021 , da Secretaria Mun icipal de Saúde. em que 
solicita a nomeação de membros em que encaminha em a.nexo relação, 

DECRETA: 

Art. 1° - Ficam nomeados os membros abaixo para comporem o COMITÊ MUNICIPAL 
DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS - COVID 19 , formado pelos 
seguintes órgãos e entidades, jà criado pe lo Decreto Municipal nº 1812020 

EDNEI MODESTO AMORIM • Prefeito Municipal 
JULIANA RODRIGUES DE SENA ARAÚJO • Secretària de Desenvolvimento Social e 

Cidadania do Município de Sao João do Plau l 
YNAIARA COELHO MOREIRA - Secretària Municipal de Saúde 
RITA DE CASSIA DE LAVOR TAVARES . Coordenadora da Vlgllàncla Sanitària 
MIRCEA ALLANIA RODRIGUES COELHO Coordenadora da Vigilância 

Epidemiológica 
DANIELE SOARES DE OLIVEIRA . Coordenadora da Atençao Básica 
GABRIELA AMORIM - Atenção Básica 
JARLANE REIS DO NASCIMENTO . Coordenadora da lmuniz.açao 


