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Estado do Piaul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 
CNPJ: 01.612.623/0001·88 
Praça da Mat,rli, 18, C,entro. Fone: (86) 3296.012:0 
,cEP: 64.378,•000 • São Míguel da Baixa Grande PI 

VII - determinar a flsealização, pelos órgãos municipais responsáveis acerca do 
cumprimento das proibições e das determinações de que tratam os inciso; 1 e li do art. 
22 deste Decreto. 

DAS MEDIDAS EMERGENOAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

Dos servidores, dos estagiá,rios e dos prestadores de serviço 

A':. ,351 • Os _secret~rios municipais e os Dirigentes das entidades da administr<1ção 
publica mun,,clpal direta e indireta, adotarão as providências necessárias para, no 
ãmblto de suas competências: ' 

1 - limitc1r o atendimento presencial ao público apenc1s c1os serviços essenclai,s, 
observada, a manutenção do serviço público, preferem;ialmente por meio de tecnologias 
que permitam a sua realizaç.ão à distância; 

11-organi,zar as escalas de seu,s servidores. empregados e estagiários de modo a reduzir 
aglomerações e evitar circulação desnecessária no âmbito d-"S repartições, de modo a 
desempenhar as suas atividades preferencialmente por melo de teletrabalho, sempre 
que passivei;, dispensando-os, se neGessário, do comparecimento presenda l, sem 
prejuízo de suas remunerações ou bolsas-amcílio; 
Il i - determinar q,ue as empresas prestadoras de serviços terceirizados procedam ao 
levantamento de quais são os seus empregados que se encontram no grupo risco para 
avaliação da necessidade de haver suspensão ou a substitu ição temporária na, prestação 
dos serviços desses terceirizados; 
IV - estabelecer, mediante avaliação das peculiaridades de cada atividade e dai 
diminuição do fluxo dos respectivos servidores pelas medida,s emergendais de: 
prevenção da transmissão do COVID-19 (teletrabalho e revezamento), observadc1s as 
necessidades do serviço público, a implantação de revezamento d,e tumo ou a redução 
dos serviços prestados pelas empresas terceirlzadas ou, airida, a redução dos postos de 
trabalho dos contratos de prestação de serviço, l imit adamente ao prazo que 
perdurarem as medidas emergencials. 

Art . SG - Fíca vedada a c:lrcu lação, o encamlnhc1mento e o recebimento, no ~mbito dai 
admin istração pública estadual, de processos fisicos, exceto os considerados urgentes. 

Art. 611 • Fica dispensada a utmzação da biometria, para registro eletrônico do ponto, 
devendo ser reali:tada a aferição da efetividade por outro melo eficaz de arordo com as 
orientações definidas no âmbit o de cada órgão ou entidade da administração publica, 
municipal direta e Indireta. 

Art , 72 • Ficam suspensos, pelo prazo de trinta dias, os prazos de defesa e os prazos 
recursais no âmbito dos proc.essos da, administração pública municipa,I d ireta e indireta. 

Art. 8~ • Os Alvarás que vencerem nos próximos noventa dias serão considerados 
renovados automaticamente até a data 19 de junho de 2020, dispensada, pc1ra tanto, a 
emissão de novo documento de Alvará, devendo ser ma,ntidas em plenas condições de 
funcionamento e manutenção todas as medidas de segurança já exig,idas. 

Pa,rágrafo úrnico. O disposto no "caput" deste arti,go não se aplica aos alvarás de event,os 
temporários, e.xceto às Instalações e construções provisórias destinadas ao atendimenta 
de emergência em decorrência, do COVID-19 (novo Coronavirus), se vierem a ocorrer. 

D.AS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 951 - Os Secretários municipais e os Dirigentes dos órgãos e das entidades da 
administração pública munlclpal direta, e indireta,, dever~o adotar as providências 

necessárias ao cumprimento do estabel'ecido neste Decreto, bem como para emitir as 

normas complementares que se façam necessárias, no âmbito de suas competências. 

São Miguel da Baixa Grande - PI, 2,0 de março de 2020. 

Registre-se e publique-se. 
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DECRETO Nº 04 DE 23 DE MARÇO DE 2020 

Suspende expediente pre&encial. mantendo atendimento 
remoto e online nes repertiçõe$ públicas municipais da 
Adminislraçêo Pública Municipal dir'éta e indir'éta e dâ 
outras p.rovidências_ 

O Preteit,o Municipal, de São Miguel de Baixa Grande-PI. no uso de suas atrilbulçõ1tt1 que 
lhe stto conferid~s pel!J Lei Qrgênica do Munie1pio d Vitótta, 

Considerando a classmcaçao pela 0(9anizaçllo Mundial de Saúda, no dia 11 de março de 

2020, como pandemia do Novo Coronavlrus; 

Considerando declaração de ca lamidade pública no ambito do Município de São Miguel da 

Bah,a Grande por meio do Decreto nº 03 de 20 de março de 2020. 

C<lnsiderar1do que a c:rassõieaçao da siwaçllo mundial do Novo Coror1avfn,1s como 
pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de 

forma slmult nea , não se limitando a locals que jâ tenham sido ldenllfioados como da 

transmissão interna; 

Cor>siderando a alti'sslma capacidade de dissemlnaçao do v irus agravada pele 

aglomeração de pe,ssoas m espaços comuns; 

Considerando que estudos baseados em modelos matemáticos mostram que o !solamente 

social é a ,l)niéa forma de diminuir o pico da curva epidêmica, bem como que a $ituaçac 

demanda o emprego de medidas de prevençao; 

OECRETA: 

Art. 1°. Fica suspenso o expediente pr-ncial nas repa rt iç<>es públicas municípals da 

Administr:açao Pública Municipal Direta e Indireta, sem prejulzo oonlinuldade dos servtços 

públicos. 

Parágrafo único. A suspensao de que trata esle artigo nao se aplica, aos serv,iços de saúde 

e demais serviços públicos essenciais. 

An. 2". Os atos e procedimentos administrativos necessários para a manutençao dos 

serviços públicos, especialmente aqueles prestados em razão do estado de calamidade, 

deverão ser praticados, sempre que passivei, por meio virtual ou telefone. 

§1°, Fic:am desde já dispensadas as formalidades procedimentais dos proces&0s 

administrativos Internos relativas a protoçofo. constituiçao de processo, despachos internos 

ou outras de qualquer natu reza enquanto durar a suspensão de expediente prevista neste 

Decreto, 

§2º. Os atos praticados na forma do caput deste artigo, serão posteriormente certificados 

por servidor publico competema e oon11alidados pelos secretários das pastas, nos casos 

em que for necessário, quando do retorno às atividades presenciais , 

Art. 3°. Os Seorelários Municipais adotarão, imediatamente, as providências neoessárias 

para execução de ehvidadecs á distância por meio virtual, telefônico, escritório remoto. home 

office ou qualquer outro modelo nêo presencial. por todos os servidores cujas atribuiç(les 

possam ser exercidas dessa forma. 

§1", O Servidor está obrigado ao oumprlmento de sua carga horária não-presencial , na 

forma como definido pelo seu Secretário, nos termos deste regulamento. 

§2°. Será considerado como prática desleal oontra a instituição, punível oom penalidade de 

demissão, na forma do Eslalulo do Servidor Público Municipal, eventuais servidores 

municipais que, exercendo atividade nào presencial em razão deste artigo, deixarem de 

manter o isolamento social durante o horário de ex;p diente ordinário praticado 

regularmente antes deste Decreto, 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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§3". P ni os fins do d sposto no parágrafo ante rior considera•& l&olamcnto socl:,1, ~, 

permenénela d'O Indivíduo em sue caa.a exceto por mz.õcs e comprov~9")o de f~\o q1,.1e em 

situação regular s.eria suficiente para abonar sua f 31·1w, n~ forme da lei. 

Art. 4ª, o acesso ás dependência.,, do Prefeitura M unicipal e aos Predlos; POblloo,i será 

restrito ao Prefeito. Sec,.etários e, excepcionaJmente. aos servidores e teroeirizados 

d iretamente autorizados por estes para man utenç.Ao de s.-ervl90, ·e:$,.$en-c lals ou de Interesse 

público. 

§1º. os. Seerctârios i:,Odertlo. de form exeepçlona l, f!Qlicitar a presença dos servidores no 

IOC:lll de ln>balho, desde que Indispensáve l para atend imento e manutenção dos se.viços 

prestados em razao do estado da ca lamidade, o u mediante justificativa q ue demonstre a 

impre.scind ib.ilidade do exped iente presencial . 

§·2°. Nas silUaçOe:s- ,exeepd on l de que trata o parágrafo a n te rior~ dcrvet-6 s.er observada a 

possibilidade· die ,roa.lização do pró5él1Çú5 oHernadas. en, forma de ·rodízio"'. bem com o· a 

permanência do mlnlmo d e pessoal posslvel em um mesmo-espaço fisieo, 

§3", O Sótvidor óslá obrigado ao eumprimcnto de u earg:, horária pre~noial, na forma 

como defin ido pe~ seu Secrelário. nos termos deste e.rtigo. 

Art. 56 . F ica Su$pe-nso o &oesso do p (Jblico aos parques municipais a aos demais bens 

púb'licos de uso comum. destinados a prética de atividades esportivas ou cu lturols. 

Art. eº. Fl~m lnterr0«1pldos os prazos cfmlnl:s,tr@tlvo$ ,p.-evlstos em, lei , decretos e atos 

nonnativos municipais. 

Art. 1•. Eete Oe-c,-eto e 'ntra em vigor na data de s u a publicação e v igo rará. erté o- d ia 3 de 

t>.brll do corr,;nte à.no. 

Sao M guel da Baixa Grande-PI , 23 de março de 2020 . 

,.,.__. =-(((-~ 
JOS'íê:MAR TEIXEI RA MOURA 

Pmfoil<> Munlclpal 

ESTADO DO PIAUÍ 
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE 

e>eCRETO N• 001 de 23 de março de Z~.o. 

•oec/oro !luspensõo de senões /eg /slot/vU$ no Cómoro MunklpCJA 
dt! Lagoa A lt!gft! Piou/ .,m rozãa do COVID-19, t! d6 outros: 
prov/dlnc:io!I. N 

O PRESIOENTE DA CÂMARA MUNIOPAl DE LAGOA ALEGRE, :ESTADO DO PIAUÍ, no U$0 de $Ui1S 
;;tribulções le,gais que lhé confé re o inciso IV, V, artigo 39 do Re,giménto 1ntemo da Cãmarao 
Munlclpilf, e 

CONSIOERAN1DO ilS recomendaçõe.s da Secretaria Estadual de Si1óde; 

CONSIOERANIDO o Decreto Estaduel nR 18.901/2020 (COVID-19), e Decreto Estilduel que, 
det.ermln0u a·stado de éá lamldade, no rnunidplo de Lagoa Alegre - PI, devido as fortes chuvas; 

CONSIOERANDO o dévér, a responsabllodade e o é)(émplo a qual a Câmara Municipal deve ter 
Pilra com il POPUJ;;,ção lil.GOil illecreos-e em vírtude de prec.iuç,ões il serem <1doti1d<1 Pil'il evltilr ill 
propagação do COVI D-19 (Corona Virus); 

OE.CRETA: 

Art. 1~ Fkam suspensu as Hssõos da Cãmara Munk:lpa l dê lagoa Alegre - F>I, suspensão inicia a, 

Pilrtrr do dril 24 de Março até 17 de Abri! do corrente ano; 

Art. za Este Decreto entril em vigor nil data de su.., public<>çijo, rev01:<1da$ as dlsposlç,ões erro 
contrario. 

Gabinete do Presrdente da Câmara Munloipal de Lagoa Aleue, 23 de ma,rço de 2020. 

cp:) 
RBAmundo Borges da F>a2 

Prosil;fenle d.8 COrnera Municipal 
0& Lagoa Alegre-PI. 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEIITURA MUNICIPAL DE PAJEÚ DO PIAUÍ-PI 
Gabinete da Prefeita 

EXTRATO PARCIAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003912019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N': 010:002.390/2019 
MODALDAOE: P~EGÃO PRESENCIAL: SRP 00~9/2:019 
OBJETO: Regisll'o de preços para aquisição parcelada de botijões de gás P1.l e re<:,arga ele gãs de 
cozinha (P13l para a.tender as necessidades das Seuetarías e Ftlnclos do Municlpio de Pajeú de Piaul, 
conforme previsto no Temio ele Refeíllncia e Edital. 

Pregooira: Maria do Socorro Silva Martins Moura 
Data Adjudicação: 19,1)3/2020 
Homologação: 19!03/202<l 
Data da Assinatura da ARP: 19/03l2020 
\f19ência: 12 (doze) meses 
Gerençiador do SRP -Sec, de Administração: Ana Cláudia Tavares dos Reis 
Prefeita Munic ipal: Sebastiana \fieira de Cef'la o 
Empresa Vencedora: RAIMU DO PEREIRA DA SILVA GAS- ME, C.N.P.J N': 13.1:i1.3021000Hl2 

1- DOS ITENS REGISTRADOS: 

LOTE 1-FO~EalAEffTO OE= DE COZINHA (REGAAGA E VAZUW!E) 

IJBM DEOCRIÇAO U~ O. Ql/ANT. V.UNITARI V.TOTAi. 

1. G,il,S OE C02i/l~ · COMPOSIÇAO BASICA PROPNIO 
E BIJTN«>, . TAA'ENTE TÓ>JCO E I M\'IVEl, Tl'O 
A GRAN R:SIOElíCW., AOOtlll!CIO/ll\00 EM 
BOTIJAo, Sll/,S COt-lllÇóES DEVEAA0 ESTAR CE lJ-10. 200 RS82.00 RSl.ll,500,00 
ACORDO COMA PORTARIA 47,~2W930AANP 
E NBR-141l'l4 ~ J.Il . CARGA. 1:l KG. {SEM 
V)ISIL~'>IEJ 

2 AOOISIÇAO DE VAZllHAME PARA RECARGA DE GAS 
OE CO~IHWI - COMl'O$ÇÃO Ms!CA PROPAAO E 
BUTA/lO,!iTMENTE ó 00 E INFlMl~Vcl Til'O A ltlO. 95 RS 70.00 R$16.100.00 
Gll,,IW=.l RESIDE~ ACONCIClOl .600 EM 
BOTIJÃO. SI.IAS COM>IÇÕES DEVERÃO ESTAR DE 
ACOROOCOMAf'ORTW 1'47. te~'99 'M 
E lt!R-1~ OAA8NT. C~RG,\ fSKG. 

VAtOR(1PJl(TAESEJS/MLSEJSCfNTOECINOVENTA REAIS R$3U5Q.00 

li · ORGÃO GERENCIADOR: A Secretaria ~iQpal de AdministtaçAo é 00 órgãoo GerellCBlores teSj)l)nsál'llis 
pela oondução do coojunlo de procedimentos deste Pregão Presencial SRP d' 003912019 e gerenciamenlo da 
Ata de RegiStro de Preços ~le clecófrenle é a secrelaria de Admi istração dô Municipio. 

Ili- ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Os órgãos palticipallles dos procedimentos · · · deste SRP e frl egraruesda 
Ala de Registro de Preços, que mOlivaram seu interesse confonne a l ei Municipal 03113. será lodos os órgãos 
que fazem parle da Administração Oire a e indireta do M niclpio de P'ajeü cio Piau~PI: 

• A empresa de1oo ora da e;qieaativa do d"i e[o de COlllralar com a Atlminisb'ação poderá ser con\oOcada 
de aoordo com cada oocessidade Adminis1rativa, observada a demanda exi;Ji:la e prazo para 
ate11dimerrto coofoone ~ncias do Edlal de Registro ele Preços Geral, a qual ÍICíl recepcionada como 
neste extraio trartScla; 

• A liberação e conSé!juenle Con rato Administsalil'll ou instrumento alll(lênere (AC) ficarão adstlitos a 
..:licação de clota~o orçamentaria pera a consequente d~pesa e cootomi$ade oom o plaAejame11 o 
re.ali.ado pela SE<:relaria de Adfllilllslração, depois de ouvido o órgão gerenciador para efe~o de controle 
ela'> quanlt!ades liçitadas e emiss~o elas respectiva$ liberaçõe$, coofoone seja cada c;iso; 

• A uni<lade requisitamle Iara a requisiÇão {J)ellidoJ do objeto co f01111e a sua necessidade poíltUal, 
obseivando sempil as condi\JÕes do Extrato Pardal, os Hens e respectivas especificações, lel'ande>-se 
em consideração as quaná:lades mâxinas defin;;ras no eimo de Relerên~ (TRJ e demais di~posiçõeS 
(ja Ata de Reyislro Geral; 

, Os preços regist dos são os máximos admitidos, devaneio a contrataç.ão ser precad"Jda de pesquisa de 
mercado no mercado, 11a forma prevista no art 15, §4', da Lei 8.66611 993 e art, 12do Decrelo Es adua 
nº H.31912004. 

, A Ala de Regislro 0039/2019 inle~ ra este Exlral.o Parcial como~ l"lele estives~ transcrito para 
todos os efeítos, no teor contido no Aroces-so Admin' tratlvo Nº:01 0.002'390/201 9. 

IV - UCITAITT'E DETENTOR DOS PREÇOS REGISTRADOS 

REPRESENTANTE 

EN DEREÇO 

Represenlaoo pelo Sr. Raimuooo Pereira da Silva C.P.F N':082.141.483-71 e RG 
': 18.79S.810SSP/SP 

Com sede na R. Jesuino Jose Rodrtlues lf 22&-8, Cenlro, na ooade Pajeú oo 
Piaui-PI 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


