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1 MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO - PIAUÍ 
CNPJ: 06.553.846/0001-35 
Adm.: O povo é o poder 

~ •• u,.. 
lno, N'.100, Centro, Slo Julllo- PI, CEP: Ml70-000. 

""""""'"""""'l~""""'b"' E-mail: p[!fefUraHPlull1oetObot!Dlíl com unicef~ 

PROCEDIMENTO: PREGÃO Nº 034) 021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. • 9/2021 

OBJETO: "AQUISIÇÃO OE MATERI L DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SÃO 

JULIÃO-PI". 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

De acordo com o Procedimento L itatório PREGÃO PRESENOAL n9. 034/2021 referente "AQUISIÇÃO 

DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO P BLICA DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO - PI", realizado, 

em 29 de abril de 2021, pelo Pr 
1
goeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São Julião, o Sr. Dalton, 

Dionísio da Rocha, nomeado pe Portaria n9 024/2021 e sua equipe de apoio, na sala da CPL, 

HOMOLOGO o resultado do cert e em tela em favor da empresa: KILDARY ARAWO DE CARVALHO 

(KlLOARY HOME CENTER} inscrit no CNPJ: 00.216.155/0001-60 com o valor total de R$525.000,00• 

(QUINHENTOS E VINTE E ONCO IL REAIS), tudo em conformidade com os documentos constantes 

nos autos, nos termos da Lei n• l .520/02 e da Lei n• 8.666/93. 
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ESTADO 00 PIAUÍ 

o Julião - PI, 04 de maio de 2021. 

muel de Sousa Alencar 
Prefeito Municipal 
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~ lllaJNICIPAL DI! JUAZl!JRO DOPIIWI 
'.CNPJ: 0-U12A82IOOOl-20 
Av. São Francisco, 140-Cenb'o-Cep:-64.343-000 
Fon« (098} 3253--0131 
ç-,naíl;pr~.com 

Qf'CBETQ MIJNICIPAI Nº 0100021 Juazci.To do Piau[, 04 de maio de 2021 . 

"ESTABELECE O PLANO DE 
AÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO 
DECRETO FEDERAL 

N.8 10.54012020 (PADRAO 
MTNTMO D E QUALIDADE DO 
SIAFIC) E DA OUTRAS 
PROVIOJ,;NCIAS." 

E dmllson Pereira dos ReJs~ Prefeito Municipal de Juazeiro do Piault Estado do Piaui , no uso de 

atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Municlpio, e em confonnidade com o parágrafo único 

do an.. 18 do Decreto Federal n.0 10.540~ de 05 de novembro de 2020. 

DECRETA 

Art. 1 ° - Fico. estabelecido o plano de aç:ilo voltado paro. a ndequaçilo as disposições do Decreto 

Federal n .0 10.540/2020 no que se refere ao atendimento dos requisitos mínimos de qualidade do 

Sistema Único e Integrado de Ex.ccuçü.o O.rçamcntária, Administração Financeira e Controlc

(SIAFIC), confonne constante no Anexo ún.ico dc:.ste Decreto. 

Art. 2° - A Comissão Especial ref'erida no Plano de Ação constante no Anexo ún_ico deste Decreto 

terá a atribuiçilo de definir os requisitos mlnimos de qualidad4,; que o SIAFIC a S4,;c contrutado pela 

Administração Municipal deva obedecer, respeitando o.s disposições do Decreto Federal n.0 

10.54012020 e serú compostu por: 

1 - 01 (um) servidor titular da Secretaria de Finanças e Planejamento 

II - O 1 ( um) servidor ti tulur do fundo de prcvid~ncia 

III - 01 (um) servidor titular da Câmara Municipal 

§ 1 ° A Comissão E.-;pcclal escolherá um presidente dentre seus membros e estabelecera os 

procedimentos que regerão seus trabalhos. 

§ 2° Os servidores designados para compor a Comissão Especial referenciada no captut não 

poderão integrar a comissão de licitação, serem designados pregoeiros ou fiscal do contrato 

relativos á contratação do SIAFIC. 

§ 3° A Comissão especial será nomeada mediante portaria dentro do prazo estabelecido no plano 

de ação Anexo único deste decreto. 

Art. 3° - A elaboração do Projeto Básico que servirá de base para a elaboração do Edital de 

contratação do SIAFIC deverá seguir as disposições apontadas pela Comissão Especial, além 

dos requisites mínimos definidos nos te1D1os do art. 2° deste Decreto. 

Art. 4° - Este plano de ação ficará sujeito as mudanças se necessário para atendimento dos prazos legais 
até a data limite de sua implantação em 1 º de janeiro de 2023. 

Art. 5° -Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação. 

AÇÃO 

Ação 01: 

Instituir uma 
comissão de 
estudos eavallação 
do Padrão Mlnimo 
de Qualidade do 
SIAFIC 

Ação 02: 
Avaliar asituação 
atual (aderência 
do sistema de 
contabilidade aos 
padrões mlnlmos 
de qualidade do 
Decreto 
10.540/2020) 

Ação 03: 

Reunlãoçom a 
empresa 
fornecedora do 
Software para 
alinhamento e 
entendimento 
quanto as Aç6es 
Evolutivas que 
estão em curso 
para adequação aos 
padrões mínimos 
deoualidade 
Ação 04: 
Adequações no 
descritivo do edital 
de licitações para 
que as futuras 
contratações 
estejam aderentes 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí- PI. 

<íiiD 
Edmilsori Pereira dos Reis 

Prefeito Municipal 

ANEXO ÚNICO-DECRETO MUNICIPAL N" 010/2021 

PLANO DE AÇÃO • DECRETO FEDERAL N.' 10540/2020 

Resultados 
Início Fim Responsável esperado 

Alinhar ações 
e metas para 28/04/2021 04/05/2021 Prefeito 
um mesmo Municipal 
esforço 

Com base na 
situação atual 
avaliada 
identificar 
ações 
corretivas do 08/06/2021 2611112021 Comissão 

sistema allJal Especial 

oua 
necessidade 
de uma nova 
~ntratação 
Tomar 
conhecinento 
das medidas 
em 
andamento 
adotadas ou 
planejadas 29/11/2021 29/12/2021 Comissão 

pela empresa Especial 

que fornece o 
software 
atualmente 
para o 
Exerutive 

Garantir que, 
03/01/2022 independente 01/03/2022 

da Setor de 
necessidade Comissão de 
atual ou não Licilações 
de 
oontratar.ão, 

Como sera feito 

Publicação de 
Portaria instillJindo a 
responsabilidade pela 
avaliação do 
processo de 
adequação do 
SIAFIC ao decreto 
10540/2020 

- Analisar o decreto 
10540/2020 e todos os 
seus critérios técnicos. 
- Avaliar a situação atual 
do fornecimento do 
SIAFIC no município. 
- Realizar uma análise 
comparativa entre o 
Decreto e a Situação 
Atual. 

-Apresentar a 
empresa Análise 
comparativa entre o 
Decrelo 10540/2020 e a 
Situação Atual. 
- intimar a empresa para 
que realize as 
adequações 118(:85Sárias. 
- Estipular uma data 
adequada para realizar 
nova verificação do 
atendimenlo do SIAFIC ao 
Decrelo 10540/2020 

• inclu ir no processo 
licitatório de contralação 
do SIAFIC os ctitérios 
exigidos no Decrelo 
10540/2020. 


