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demonstrando o enquadramento da situação específica na exceção informada, 
admitidos outros meios idôneos de prova. 

§ 2° A vedação á circulação de pessoas a partir das 21 h do dia 28 de março 
de 2021 se estenderá até as 5h da manhã do dia 29 de março de 2021. 

Art. 5°- A fiscalização das medidas determinadas neste Decreto será 
exercida deforma ostensiva pela vigilância sanitária municipal, com o apoio da 
Polícia Militar. 

§ 1 º Os órgãos envolvidos na fiscalização das medidas sanitárias deverão 
solicitar a colaboração da Polícia Federal, Policia Civil e do Ministério Público 
Estadual. 

§ 2° Fica determinado aos órgãos indicados neste artigo que reforcem a 
fiscalização, em todo o município, no período de vigência deste Decreto, em 
relação às seguintes proibições: 

I - aglomeração de pessoas; 

II - consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos ou de circulação 
pública; 

III - direção sob efeito de álcool; 

IV - circulação de pessoas no horário compreendido entre as 2 lh e às 5h, 
que não se enquadrem nas exceções previstas nos incisos I a V do caput do art. 4° 
deste Decreto. 

§ 3° - O reforço da fiscalização deverá se dar também em relação ao uso 
obrigatório de máscaras nos deslocamentos ou permanência em vias públicas ou 
em locais onde circulem outras pessoas. 

§ 4° -O poder público não poderá financiar ou apoiar eventos no período de 
vigência das restrições impostas por este Decreto. 

Art. 6° - Permanece proibida a realização de festas ou eventos, em ambientes 
abertos ou fechados, promovidos por entes públicos ou pela iniciativa privada. 

Art. 7°- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos ao dia 22 de março de 2021 . 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Sussuapara (PI), em 22 de março de 2021. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

A Prefeirura Municip al de São J u lião (PI), torna püblico que realiza.rã de acordo 

legislação em vigor, a abertura do PREGÃO &LETRÕN'ICO a b aixo citado, na 

conformidade da Lei n" 10.520, de 17 de julh o de 2002, q ue instituju a modalidade Pregão, 

s ubsidiá.ria. à Lei n° 8 .666/93 e suM atualizações , e Normas gerais do Decreto n• 10.024 de 

20 de setembro de 2019, be:m como se coloca à dis pos ição dos interessados para prestar 

q u aisquer esclareciinentos a respeito do certame licitatório. 

► Pregão Eletrônico n °: 001/:20:3:1 

► Processo Administrativo n º : 034/2021 

► Objeto: .. CONTRATAÇÃO DE E-MPR.ESA ESPECIALIZADA PARA ll"ORN'ECIMENTO 

DE PRóTE&Es DBNTÁ.RIA.S DESTDIADAS AS PESSOAS CARENTES DO 

MVJOCIP1:0 DE SÃO JULIÃO - PI". 

► Tipo de Licitação: Menor preço GLOBAL. 

► Adj udicaçã o: POR ITEM. 

► Supone legal: Este proced.lm.ento llcltat6rio obedecerl., integralmente, à Lei n• 

10.520, de 17 de julho d.e 20021 que ia.at:l.tuiu • modalidade PniP,01 ■ubaidiária 

i. Lei n° 8 ,666/93 e ■ua■ atualizaçôe.■1 Norma■ sera!■ do Decreto n '" 10,024 de 

20 d e aetenib..a de 2019 e Lei Complementar n• 123, de 14 de desembro de 

2006 e o■ demai■ di■po■:ltlvoe lepia per1:lnentea. 

► F onte de Recurso: 214 - Tran.■ t'. Jl"'u.ndo a Jl"'u.ndo do BUS - Governo Federal. 

► Valor estimado: Rt: 67 .soo.oo 

► Data da abertur a: 06/04/2021 i.■ 09:00H no ■ltio: ........ bbmneWcftacoe■.com.br 

► O Edital e seu s respectivos anexos, bem como informações quanto as esp eci ficações, 

q uwit ida.de s , pruzos, valores e stima d os e demais condições estão disponiveis no 

endereço acima ou pelos s ites: 

....... bbmnetllcltacoe■.com.br; bttp■://www.tce.pi.cov.br/ 

► Informações adicion ais, dúvid as e pedidos d e esclarecimentos deverão ser dirigid os à 

Pregoeira no endereço e letrônico: aaotu.li•ollçltaçao@)[mall.çom 

São Julião - PI, 22 de março de 2021 . 

Dalton Dlonil■io da Rocha 

Pre11oelro 
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AVISO DE LlClTAÇÃO 

A Prefeitura Mun icipal de São Julião torna público q ue realizará a 

abertura de Pregão Presen cial abaixo citad o, na con formidad e d a Lei Federal nº 

10.520/02, subsidiãria. da Lei n° 8 .666/93, bem como se coloca ã disposição dos 

in teressados para prestar q u aisquer e sclarccim.entos a respeito do certame licitatório. 

Poderão participar da licitação os fornecedores que tiverem especialidade 

corres pond ente ao o bjeto licitad o e que manifestem seu interesse j unto a Prefeitura 

Municipal de Sã.o Julião - PI. 

► Pregão Presencial n° . 031/2021 

► Processo Administrativo: 035/:2021 

► Objeto: MPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS 

ARTESIANOS DO MUl'IICÍPlO DE SÃO JULlÃO - Pl." 

► Tipo d e Licitação: Menor preço GLOBAL 

► Adj udicação: POR ITEM 

► Su porte legal: Norma• geral■ d.a Lei Federal nº 10.520/02 ■ubaid:l.6.ria l Lei n° 

8,666/93 e auu atuallaaç6ea, Lei 11• 8 .883/94, Lei Complementar 123/2006 de 

14/12/2006 e os demaia d.iapoaitivo■ legaia pertinente•. 

► Fonte d e Recurso: FPM, ICMS1 IPV~ ARRECADAÇÃO E OUTRAS RECEITAS 

PRÓPRIAS. 

► Valor estimad o: R$ 366.SlS,20 

► D ata da. A bertura: 06 DE ABRIL DE 2021. 

► Hora da Abertura: 10:30ha 

► Local: Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de São Julião - Pl. 

Sao Julião - PI. 22 de março d e 2021. 

Dalton Dlonlalo da Rocha 

Pre,&oell'O 


