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Como Lavar corretamente as maos!

 

B&  Laveas mdaos com frequéncia, com Evite tocar olhos, nariz e boca com as

or = = agua e sabdo,ou higienize com Ve maos nao lavadas. Ao tocar, lave sempre

= alcool em gel 70%. as maos com agua e sabao.

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e J Nao compartilhe objetos de uso

03 S boca com lengo ou com o brago, e 1 <A pessoal, comotalheres, toalhas,

nado com as mdos. pratos e copos.

04 Se estiver doente, evite contatofisico Evite aglomeracgées e mantenha

Ci comoutras pessoas e fique emcasa a os ambientes ventilados.

04 = até melhorar.
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LEI N° 3.536 DE 06 DE AGOSTODE2020.

Estabelece no Municipio de Parnaiba, a

obrigatoriedade das agéncias bancdrias
, disponibilizarem dispensadores de
dlcool gel-antisséptico nas agéncias
banecdrias e em locais que tenham
caixas eletrénicos, e¢ dd  outras

providéncias.

O. PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, ESTADO DOPIAUi, no
uso de suas atribuigées legais que lhe confere o artigo 77, II, da Lei Organica do
Municipio de Parnaiba,

Faz saber que a Cimara Municipal aprovoue eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°, Fica as agéncias bancarias obrigadas a'disponibilizar de forma gratuita
dispensadoresde alcool gel antissépticas nas agéncias-bancarias em locais que tenham
caixaseletronicos, dentro da circunserfgao -# Municipio de Parnaiba.

+ Art. 2°. O dleool gel deve ser concentrado. em 70%,

’ Art. 3°. O dleool gel deveser colocado eiti locais de facil acesso e visualizagao,
gacompanhados de uma placa sinalizando a medida.

Art. 4°. Os bantos que nfo fornecerem:émseus dispensadores comalcool gel
- 70% serao miultados em até R$ 5.000,00 (cinco mil Feais) por cada agéncia.

‘Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de suapublica,

Art. 6°, Rev‘ogam-se as disposigées em contrario.:

Prefeitura Municipal de Parnaiba (PI), 06 de agosto de 2020.

Ath. at > SD fla’
Francisco.de Assis de Moraes gi

Prefeito Municipal

teat gf »
“— Deo.y
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Lei ordindria oriunda do vereador André Silva Neves
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LEI N° 3.537 DE 06 DE AGOSTODE 2020.

Da denominagao ao prédio publico e da
outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, ESTADO DO PIAUI, no

uso de suas atribuigdes legais que lhe confere o artigo 77, II, da Lei Organica do
Municipio de Parnaiba,

Faz sabér que a Camara Municipal aprovou e eu sancionoa seguinte Lei:

Art. 1°. Fica denominado de CENTRO DE QUALIFICACAO JOANA DE

MORAES SOUZA (JEANETE), 0 prédio ptblico localizado na Avenida Governador,
Chagas Rodrigues, S/N, Bairro Centro, nesta cidade de Parnaiba.

Art, 2°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar as despesas
rias para a identificagao do novo logradouro, com a colocagao da placa de

denominagao (anexo-a Biografia da homenageada).

  
neces

Art. 3° - Esta Lei entra emvigorna data de sua publicagao.

» Prefeitura Municipal de Parnaiba (PI), 06 de agosto de 2020,

Tree olde Cope yghe JTete

Francisco de Assis de Moraes Souza
Prefeito Municipal '

na

 

Lei ordinaria oriunda da vereadora Francisca das Chagas Castelo Branco Neta 
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LEI 3.537/2020 ANEXOS

circulo de amizades, nasceu em Parnaiba-Piaui 4 Avenida Presidente Vargas, antigamente
denominada Rua Grande,a principal rua da cidade, onde funcionava depois o Cassino 24 de
Janeiro e hoje, a Telemar (empresa de comunicacées telefénicas) a 12 de julho de 1911,
Filha de Jozias de Moraes Correia ¢ Alvina de Moraes Correia (Sinha).

Catarinas em Parnaiba, tendo ai estudado 0 antigo curso primario de 1919 a 1923, sempre se
sobressaindoporsuainteligéncia privilegiada e seu comportamento exemplar,

© antigo curso ginasial e curso normal, tendo concluido em: 1927. Nessa €poca Frei
Marcelino de Milo explicava as alunas do Colégio o filme “Joana d’Arc”e dizia: “Imitai
Jeanete”. Esta frase foi atribuida também a Jeanete por suas companheiras por sua conduta
exemplar, Dai, em diante Joana de Moraes Souza ficou conhecida como Jeanete, apelido
que muito Ihe agradou, :

Fenémenos Parapsicolégicos, promovido em Fortaleza-CE e ministrado pelo Padre

 

Tracos biograficos de
JOANA DE MORAES SOUZA (JEANETE)

Joana de Moraes Souza, Jeanete como é conhecida no meio familiar e no seu

Iniciou os seus estudos no Colégio Nossa Senhora das Gragas, das Inmis

Continuou os estudos em Fortaleza-Ceard no Colégio das Dorotéias, onde cursou

Gostava de, freqiientar cursos e entre os muitos que participou destaca:

Quevedo através da Fundacao Anchieta; Curso Intensivo de Catequese; Curso de Lideres de
Comunidade; Curso de Relagées Humanas; Curso de Portugués é Literatura; Curso de
Pintura, além de muitos outros. Participava de Encontros Religiosos, onde muitas vezes foi
conferencista em temas ligadas ao franciscanismo (Ordem Terceira Franciscana Secular).

Diretoria nos anos “1928 e 1929, depois como Auxiliar de Escritério da Sul América
Capitalizacao de 1935 a 1940; Professora de Educacao Religiosa no Gindsio Sao Luis
Gonzaga no ano de 1972, tendo antes em 1970 lécionado esta disciplina no Grupo EscolarMiranda Osério. oo

além de intimeras pecas teatrais representadas por jovens e adultos,

ajudando inteligentemente © esposo nos trabalhos de escritério’e loja, cuja pratica havia
adquirido na firma de seu pai: Moraes S/A.

Desua'volta a cidade natal, trabaihou na firma Moraes $/A como Secretaria da

Sempre foi muito dedicada As letras € as artes. Escreveu em prosa e em verso,

Comoesposa e mae, soube sempre conciliar os trabalhos de dona de casa e mae,  
 

 

  

 

 

 

 

 

Crista auténtica, de fé inabaldvel participou a Pia Uniéo das Filhas de Maria,
durante toda a sua mocidade,

Depois de casada devotou-se de modo especial a Ordem Terceira Frainciscana,
onde participou do Conselho Nacional e sobrétudo na Pardquia de Sao Sebastido em
Parnaiba.

Participou de Assembléias anuais; como em Recife (1971); em Belo Horizonte
(1973); em Salvador (1974); ‘em Sao Paulo (1975); em Goiania (1976) e em Nova Iguacu
(1977). : :

|
No Cursilho de Cristandade foi membro atuante de 1975 a 1990,
Proferiu varias palestras, nas quais destacava a profundidade dos conceitos

apresentados. Dentre muitas, ressaltam-se: Reflexdes sobre 0 Matriménio; A Importancia
das Relagoes Humanas; Imaculada Conceigéo; Dia das Mies: Humildade; Castidade; Sao
Francisco; Jesus Cristo; QO Ideal de Servir, Catequese; O Milagre do Perdao; Enciclica
Lumem Gentium. Estas palestras foram dirigidas a stupos religiosos, clubes de jovens,
cursilho de cristandade e outros. :

Naliteratura destaca-se como Poetisa e escritora, cujo estilo simples, mas, de rara
beleza agrada a todos.

j
Pertence a Academia Parnaibana de Letras, ocupando a cadeira n° 10, cujo

patrono é Francisco Ayres, quando escreveu “Poesia € vida de Francisco Ayres”.(1985),
O livro desua autoria “A vida um hing dé amor” foi bastante apreciado por

geragoes de jovens e adultos e revela o seu espirito de sincera religiosidade, tendo sido
publicado em trés edicoes, inclusive umadelas pela editora’Vozes.  Outros foram; escritos, sém terem sidos publicados, como: Diério de Maria |
Beatriz, romance (195052 Crénicas de Viagem (1950); Palavras sobre o Sofrimento (1954); |
Pensei e Escrevi (1980); Filosofando (1983); Livro de Poesias Selecionadas (1950); Poemas |
de Amor e Saudade (1982). '

|
De grande valor artistico. na época foram Tepresentadas suas principais pegas

teatrais: “Santa Maria Gorete”, “Antes tarde do que nunca”; “Sublime reniincia”, “Matei a
alma de-minha mulher”: “Caco dé vidro”: “Quebradeira nao € doenga”. Todas encenadasentre 1950 a 1955,

|No Jornal “A Acdo”, imanteve uma -coluna “Vivendo”, uma das mais lidas |
daquele jornal local de 1983 a 1988e artigos diversos para a Revista PAZ e BEM do Rio de

: i

:

|

Janeiro.
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| .
. _ .| Jeanete de Moraes Souza realizou varias viagens € excursdes culturais. Em 1950 DECRETON°559/2020, de 06 de agosto de 2020.| foi em peregrinagao nacional do Ano Saiito com 1.200 peregrinos brasileiros visitarj

! | alia.

. = :

j Portugal, Francae Ita 7 o . ;
DispGe sobre a concessao de gratificagao e da

| Em 1968 visitou Uruguai e Argentina: Em 1972 foi novamente a Europa tendo
outras providéncias.! visitado 13 paises: Portugal, Espanha, Franga, Ménaco,Italia, Suiga, Alemanha,Inglaterra,

Bélgica, Austria, Dinamarca, Suécia e Holanda.

IBA. Estado do Pieul uso
io do Piaui, no

Em 1990 recebeu o Prémio Cultura 90, destacando-se como poetisa e tendo O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIB: » Esta | Pie
| . . .

das atribuig6es que lhe sao conferidas pela Lei Organica do Municipio,
| recebido do Departamento Regional do SESC um belo e significativo troféu,

O Departamento Regional do SESI prestou-lhe uma homenagem colocando o seu
| nome em uma das unidades escolares do SESI — Teresina.

DECRETAEm Parnaiba, no Conjunto Joaz Souza, © nome de Jeanete Souza foi escolhido | Art. 1°. Fica concedida gratificagdo a servidora efetiva MARIA DO
| como Patrona de uma Unidade Escolar do Estado do Piaui.

ROSARIO DE FATIMA ARAUJO portador(a) do CPF n° 273.825.243-53 e do| O seu.amorao trabalho,as letras ¢ as artes estimularam os professores ¢alunos a RG n° 416.784 SSP/PIno valor de R$ 1.080,00 (Mil e oitenta reais), a ser paga| amaremos estudos ¢ trabalharem pelo engrandecimento do bairro que traz o nome de seu mensalmente.| esposo Joaz Souza.
Art. 2°, Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagdo e

! Jeanete de Moraes Souza foi casada com Joaz Rabelo de Souza, comerciante e | produzira seusefeitos a partir de 03 de agosto de 2020.| Inspetor de Ensino Federal aas 24 de fevereiro de 1934. Tiveram os seguintes filhos: |
.

i i i trario,
* Maria Christina de Moraes Souza Oliveira, casada com o Professor Alexandre « Art. 3°, Ficam revogadas as disposigdes em contraAlves de. Oliveira de cujo matriménio tem os seguintes filhos: Marcos,

Mauricio (falecido), Joaz ¢ Alexandra,
Prefeitura Municipal de Parnaiba(P!), 06 de agosto de 2020.i + Antonio José.de Moraes Souza, casado com Maria do Carmo Oliveira de

: ;| Moraes Souza. Sao filhos do casal: Jeannette, Antonio José Filho e Ana . .
| _— 1 yy ea

Ayicttee ypete ede etree hs Vinwrcae’ teeiag
Paula. , . : :

Francisco de Assis de Moraes Souza* Yeda dé Moraes Souza Machado. casada em rimeiras nipcias com Pery Prefeito Municipal
P P ) P| Machado de cujo matrimnénio nasceu Joana eem segundas nuipcias com Pedro

César Silva. ‘ |
| + Paulo de Tarso de Moraes Souza casado com Vera Mendonga Moraes Souza, |I

7 a| tendo os seguintesfilhos: Paulo, Liliane e Andréa, i.! + Franciscg de Assis de Moraes: Souza, casado com Adalgisa de Carvalho || Moraes Souza, tendo osfilhas: Francisco de Moraes Souza Junior, Maria das
| Gracas, Cassandra ¢ Daniela.|

;

| Seu esposo, Joaz Rabelo de Sousa, faleceu a 11 de novembro de 1982, tornando-
a | se vitiva, Jeanete veio a falecer a 11 de setembro de 1996. ,|

»| -|
: 
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PORTARIA N° 2643/2020, de 03 de agosto de 2020.

DispG6e sobre a exoneragdo de pessoal

ocupante de cargo em comissao.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no uso

das atribuigées legais, que Ihe sao conferidas pelo artigo 103, incisoII, alinea

a" da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE: ,

Art. 1°. Exonerar MARIA DO ROSARIO DE FATIMA ARAUJO
portador(a) do CPF n° 273.825.243-53 e do RG n° 416.784 SSPIPI, do cargo

de provimento em comissdo de Diretora de Administragao Geral, lotado(a) na

Secretaria Municipal de Gestéo - SEGES/Superintendéncia Municipal de
Administragao

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposigdes em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(Pl), 03 de agosto de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

FeePoeiMPole Htepreen, eee

Francisco de Assis de Moraes Souza im
Prefeito Municipal

Caderno Unico - 07 de agosto de 2020
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PORTARIA N° 2644/2020, de 03 de agosto de 2020.

Provimento para cargo em Comissao -

Estrutura Organizacional e Administrativa

da Prefeitura Municipal de Parnaiba e da

outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piaui, no uso

das atribuig¢des legais, que lhe sdo conferidas pelo artigo 103, inciso II, alinea

a" da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear JOSE RIBAMAR ARAGAO BRITOportador(a) do

CPF n° 782.945.683-68 e do RG n° 1.444.874 SSP/PI, para exercer o cargo de

provimento em comissao de Diretor de Administragdo Geral, lotado(a) na

Secretaria Municipal de Gestaéo - SEGES/Superintendéncia Municipal de
Administragao

Art. 2°, Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacdo.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposi¢ées em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(P!), 03 de agosto de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Arione ls Brees he bien Ane
Francisco de Assis de Moraes Souza : J
Prefeito Municipal

 

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

GABINETE DO PREFEITO

 

PORTARIA N° 2645/2020, de 03 de agosto de 2020.

Dispée sobre a exoneragdéo de pessoal

ocupante de cargo em comissao.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piaui, no uso

das atribuicSes legais, que lhe sao conferidas pelo artigo 103, incisoII, alinea
a" da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Exonerar SAMUEL PEREIRA DOS SANTOSportador(a) do

CPF n° 079.832.373-67 e do RG n° 3.953.387 - SSP/PI, do cargo de

provimento em comisséo de Assessor Escolar, lotado(a) na Secretaria

Municipal de Educagao - SEDUC

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposigdes em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba (Pl), 03 de agosto de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

tities HO Mapes he Utercn, Lee «
Francisco de Assis de Moraes Souza

Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 2646/2020, de 03 de agosto de 2020.

Provimento para cargo em Comissao -

Estrutura Organizacional e Administrativa

da Prefeitura Municipal de Parnaiba e da

outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no uso

das atribuigées legais, que Ihe so conferidas pelo artigo 103, inciso I, alinea
“a" da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE;

Art. 1°. Nomear SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS portador(a) do

CPF n° 079,832.373-67 e do RG n° 3.953.387 - SSP/PI, para exercer o cargo

de provimento em comissdo de Diretor de Manutengao e Revitalizagdo das

Vias Publicas, lotado(a) na Secretaria Municipal de Servigos Urbanos e
Defesa Civil - SESUDEC.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposig¢ées em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(P!), 03 de agosto de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Wt fe ance ye Aimedhe Viera; Aone 4
Francisco de Assis de Moraes Souza

Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 2656/2020, de 06 de agosto de 2020.

DispGe sobre a exoneragao de pessoal

ocupante de cargo em comissao.

© PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piaui, no uso

das atribuigées legais, que Ihe so conferidas pelo artigo 103, inciso II, alinea

‘a’ da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Exonerar MADISLAN DA SILVA SOUSA portador(a) do CPF

n° 970.432.303-49 e do RG n° 2.115.781 - SSP/PI, do cargo de provimento em

comissao0 de Coordenador de Seguranga institucional lotado(a) na
Secretaria Municipal da Chefia de Gabinete - SCGAB

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacdo e

produzira seus efeitos a partir do dia 03 de agosto de 2020.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposigdes em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba (Pl), 06 de agosto de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Titeies ale Fes abo UeJatey
Francisco deAssis de Moraes Souza ms

Prefeito Municipal *

AVISO DE LICITACAO
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PORTARIAN° 2657/2020, de 06 de agosto de 2020.

Provimento para cargo em Comissao -

Estrutura Organizacional e Administrativa

da Prefeitura Municipal de Parnaiba e da

outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piaui, no uso

das atribuigdes legais, que Ihe sao conferidas pelo artigo 103, incisoII, alinea
a" da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear JOSE MARIA DOS SANTOS ARAUJO FILHO

portador(a) do CPF n° 035.510.033-94 e do RG n° 3.060.158 - SSP/PI, para.o

cargo de provimento em comisséo de Coordenador de Seguranca

Institucional lotado(a) na Secretaria Municipal.da Chefia de Gabinete -
SCGAB.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao e

produzira seusefeitos a partir do dia 03 de agosto de 2020.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposigdes em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(Pl), 06 de agosto de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Len.
FranciscodeoodeMoraesSousv
Prefeito Municipal

 

| =‘s
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AVISODE LICITACAO

PREGAO ELETRONICON°029/2020

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE
PARNAIBA-PLAUI.

O Municipio de Parnaiba-Pl torna publico que realizara a licitag¢déo na modalidade Pregio Eletrénico,
cujo certame sera regido pela integralmente, pela Lei Federal n.° 10.520 de 17.07.2002 e dos Decretos
Municipais n.*s 440/2006 e 452/2006, com aplicagao subsidiaria da Lei Federal n.° 8.666 de
21.06.1993 e suas alteragdes e demais normais pertinentes ao objeto do certame. Inicio de

acolhimento de propostas 10/08/2020. Abertura das propostas, 21/08/2020 as 08:30. Inicio da

sessio de disputa de precos, 21/08/2020 as 09:00. Para todas as referéncias de tempo sera

observado o hordrio de Brasilia /DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletronico ¢ na

documentagao relativa ao certame.

 

RETIRADA DO EDITAL No site www.tce.pLgov.br, e obrigatoriamente no site

www.licitacoes-c.com.br, tendo em vista necessidade de acompanhamentoeletronico e¢ imediato

de informagdées complementares, tais como resposta esclarecimentos, impugnagées, alteragdes de
datas entre outras.

FORMALIZACAO DE CONSULTA:RuaItatina, n° 1434, Bairro Pindorama, Parnaiba/PI, CEP:

64215-115, sala de Licitagées, setor de Pregao. Horario de atendimento: segundaa sexta-feira, de
07:30 as 13:30 horas. Telefone: (86) 3323-1724/ 3323-4678 E-MAIL: srp.pmp,govia@)gmail.com.

LOCAL: - www. licitacoes-e.com.br.

 

 

Parnaiba (P1), 07 de agosto de 2020.

Adriene Araujo Cardoso

Pregociro

 

CENTRALDELICITACGOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

‘ "i : ESTADO DO PIAUI [fe
s PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA Realy ie

DECISAO DE RECURSO

PREGAO ELETRONICON°. 008/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 15991/2020

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS OBJETIVANDO EVENTUALAQUISICAO DE

MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI.

ASSUNTO: Recurso Administrativo impetrado pelas licitantes, em face da decisio de

habilitagdo das empresas UNIFARDAS SPORT LTDA-ME,O. E. PEREIRA BRINQUEDOS

e LOJA VIANA LTDAnoPregioEletrénico n° 008/2020.

DESPACHO

Diante das razfes de fato e de direito apresentados pela Ilustre Pregoeira,

telativamente 4 manifestagio de interesse em recorrer das empresas: KRIPTON

INDUSTRIA E COMERCIOEIRELI,K. 8. ARTIGOS ESPORTIVOSEIRELIe

N. T. LUIZE. Em suas manifestagées, conhego do recurso administrativo interposto,

entendo NAO REFORMAR A DECISAO emanada pela Pregoeira diante das razdes

apresentadas em sua manifestagao.

Decido pelo conhecimento do recurso para, no mérito, CONCEDER-LHE

PROVIMENTO.Mantendoa decisio proferida.

E como decido.

Parnaiba (PI), 07 de Agosto de 2020,

  
NeulySigel Carvalho Melo

Secretaria\do Fundo Municipal de Educagao

Digitalizado com CamScanner
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DECISAO DE RECURSO

* PREGAO ELETRONICON°, 008/2020;

* PROCESSO ADMINISTRATIVON°. 15991/2020;

* RECORRENTES: KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

(11.669.001/0001-40); K. S. ARTIGOS ESPORTIVOS' EIRELI

(19.444.651/0001-74); N. T., LULZE (93.577.427/0001-38);

* RECURSO IMPETRADO:Entre 30 de Julho e 03 de Agosto de 2020;

* OBJETO: REGISTRO DE PRECOS OBJETIVANDO EVENTUAL

AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE

PARNAIBA-PI.

O recurso fora apresentado nos autos do PREGAO ELETRONICO N°, 008/2020, contra a

forma de disputa menorprego por item.

O01. DA TEMPESTIVIDADE

Segundo a Lei 10.520/02:

 

Art. 4" A fase externa do pregio sera iniciada com a convocagdo dos

4 seguintes regras: XVIII - declarado o vencedor,

qualquerlicitante podera manifestar imediata ¢ motivadamente a intengio de

recorrer, quando Ihe sera concedido o prazo de 3 (trés) dias para

interessados e observara

 

apresentagao das razGes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo

intimados para apresentar contra-razGes em igual ntimero de dias, que

comegarao a corer do término do prazo do recorrente, sendo-lhes

assegurada vista imediata dos autos;

Qs presentes recursos foram encaminhados para o e-mail institucional do setor de

Pregao da Prefeitura Municipal de Parnaiba-PI, qual seja: srp.pmp.gov(@gmail.com. Entre as

datas do dia 30 de Julho a 03 de Agosto de 2020, tendo em vista que a sesso ocorrera no dia

29 de Julhoocorrente ano, os referidos memoriais foram interpostos dentro do prazolegal.

02. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO E DAS CONTRARRAZOES

 

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja

existéncia conereta deve ser preliminarmente aferida: a manifestagdo tempestividade, a

inclusio da fundamentagao e do pedido de reforma da decisio recorrida.

A Lei n® 10,520/02, emseu art. 4°, assimdisciplinou:
Art. 4° A fase externa do pregdo sera iniciada com a convocagado dos

  

interessados ¢ observani as seguintes regras:(...)

XVIII - declarado o vencedor, qualquerlicitante podera manifestar imediata  

DECISAO DE RECURSO

 

ESTADODO PIAUI
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TRALDE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

   
e motivadamente a intengio de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo

de 3(trés) dias para apresentagio das razdes do recurso, ficando os demais

licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazGes em igual

niimero de dias, que comegarao a correr do término do prazo do recorrente,

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

Essa mesma redagiio esta prevista no item 14.1, do edital do Pregao Eletranico n°.

0008/2020, que assevera:

14.0. DOS RECURSOS:

14.1. Declarado o vencedor, qualquerlicitante podera, durante a sessio

em campo proprio do sistema, ou

ainda protocolo da Prefeitura Municipal de Parnaiba-Pl, e/ou ainda por

meio de e-mail: srp.pmp.govilgmail.com, no prazo de 03 (trés) dias

Uteis, manifestar sua intengio de recorrer, apresentando as razdées de

recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados quando

notificadas, querendo, apresentarem contrarrazGes em igual prazo, que

comegard a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes

assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis 4 defesa dos seus

publica, de forma imediata e motivad:  

interesses.

As empresas KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, K. S.

ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ¢ N. T. LUIZE interpuseram os respectivos

recursos € apresentaram as razOes do recurso emos dias 30 de Julho e 03 de Agosto do

corrente ano, observado o prazo legal para interposigdo da mesma. Preenchidos também os

demais requisitos doutrindrios, pois a petigao é fundamentada e contém o necessario pedido

de modificagao do julgamento.

Houve ainda a interposigfo de contrarrazdes das empresas O. E. PEREIRA

BRINQUEDOS,inscrita no CNPJ N° 33.966.390/0001-08 e LOJA VIANA LTDA, inscrita

no CNPJ N° 69.614.287/0001-46 e UNIFARDAS SPORT LTDA,inscrita no CNPJ N°

08.412.479/0001-85, entre as datas de 04 ¢ 06 de Agosto de 2020. Estando ambas as peticdes

atendendoa tempestividade e formalismo procedimental supramencionados.

03. DO MERITO DO RECURSO

s de trés empresas (supracitadas) que participaram
  

Houvea interposicaéo de memort

do respectivo certame, ambas seguem a mesma linha de defesa de seus argumentos, conforme

abaixo apresentados:

A-KRIPTONINDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Essencialmente a impetrante alega que as razdes de recurso “devem-se aofato de o

pregio ter sido disputado, por algumas empresas, pelo valor unitario do lote e nado pelo valor

total, conforme descrito no edital, item 11.3.3 ‘Para efeito de julgamento, serao considerados

© menor prego poritem’. No nosso entendimento, cada item possui X quantidade de material,

 

ESTADODO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

CENTRALDE. LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS=

portanto a cotagao deveria ser pelo valortotal de cada item.”.

B-K. 5S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

Por sua vez, a impetrante alega em suas razGes de recurso: “Primeiramente,

apresentamos esta impugnacado, pois houve um grave erro na realizagdo do julgamento da fase

de lances. Tendo em vista que as primeiras empresas cadastraram os produtos pelos valores

unitérios e niio global, havendo uma indubitavel violagio ao edital., conforme sera

demonstrado a seguir. [...] Quandooedital traz a informagdo menor prego por item, dar-se a

entender o mesmo quando se refere ao menor prego por lote, ou seja, DISPUTA PELO

VALOR TOTALdoitem/lote. Ainda, ao cadastrar a proposta no portal do licitagdes-e, no

campo para cadastrar o valor da proposta traz a informagéo: VALOR TOTAL DO LOTE,

porém o julgamento desta licitagao seria por item, [...] Em nenhumaclausula do edital ha

 

indicagio que seria realizado o pregao eletronico pelo valor unitario do item. [...]No inicio da

disputa, de imediato foi possivel verificar a disparidade de valores entre as empresas

participantes, uma vez que duas empresas realizaram lances com base no valor unitario

enquanto as demais 08 empresas utilizaram-se do valor total. Para obter maiores

esclarecimentos acerca da forma como seria a correta aplicagao dos valores, se solicitou

através do chat para a Pregoeira, para que fosse possivel a disputa igualitdria entre todos

participantes, niio havendo qualquerresposta.”.

C-—N. T. LULZE

Ja esta impetrante apresenta o seguinte: “Como nao foi especificado claramente no

Edital a forma comose dariam os lances, se por valor unitario ou valortotal, o cadastramento

da proposta da maioria dos licitantes (mais especificamente 08 dentre os 10 licitantes

cadastrados) foi feito apontando o valor unitario, quantidade ¢ valor total do item, realizando

a disputa de lances com base no total, Noinicio da disputa, de imediato foi possivel verificar a

disparidade de valores entre as empresas participantes, uma vez que duas empresas realizaram

lances com base no valor unitario enquanto as demais 08 empresas utilizaram-se do valor

total, Para obter maiores esclarecimentos acerca da forma comoseria a correta aplicagdo dos

valores, se solicitou através do chat para a Pregoeira, para que fosse possivel a disputa

igualitaria entre todos participantes, nfo havendo qualquer resposta.”.

Emsintese, as referidas empresas solicitam a anulagdo do procedimento licitatorio em

 

razio de suposta incongruéncia entre os pregos unitarios informadosnosistema dolicitagdes-

G.

04. DO MERITO DAS CONTRARRAZOES

A-QO. E. PEREIRA BRINQUEDOS

A empresa O. E, PEREIRA BRINQUEDOS,em sede de contrarrazGes diz: “[...] as

recorrentes apresentaram suas razdes fundamentadas em argumentos irrelevantes e totalmente  

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
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contra o edital, documento esse que se faz lei entre seus licitantes, e é notdrio e explicita a

intengao de inclusio de clausulas no referido edital, contrariando totalmente a lei, apés as

recorrentes terem perdido nos lances eletronicos, alegando que a disputa seria pelo menor

valor total do item, onde nao consta emedital ou mensagens que a disputa iria ser pelo menor

valor total do item, e comoé claro ¢ é logico que se a disputa fosse pelo menorvalortotal do

item, com certeza as empresas que estivessem langadas as suas propostas pelo menor valor

ficadas, como assim nao ocorreu na andlise das propostas

 

unitdrio do item seriam desclas:

pela ilustrissima pregoeira e sua equipe de apoio, e na hora da disputa todos, sem excegao,

tiveram a oportunidade de disputarem os lances pelo menor valor unitario, por isso é que

deixamos claro aqui a explicita intengdo das recorrentes em atrapalhar o bom andamento do

processo, prejudicando a aquisicaéo pela Prefeitura que agiu de forma clara e honesta, com

todos os licitantes, dando oportunidade para todos disputarem de livre vontade seus lances,

seminterferéncia qualquer na disputa, obedecendo de forma clara o edital, onde diz que a

disputa seria pelo menor valor do item, nao menciona se seria pelo menorvalor total do item

ou menor valor unitario do item, menor valor do item também pode ser julgado como menor

valor unitario, porque estamos falando do item ¢ nado da quantidade trazida pelo item, enfim,

alegagiio esta tardia, sendo que todos oslicitantes pretendentes em concorrer em umdevido

edital, tem tempo habil para impugna-lo e solicitar que sejamfeitas as corregdes necessdrias,

fato este que nao ocorreu, e nem houve nenhum questionamento quanto a disputa se seria pelo

menor valor total do item, menor valortotal do lote ou menor valor unitario. Como é notério,

sempre que ndo coincidirem os motivos ¢ as razGes do recurso, este nio deve ser conhecido.

[...] A recorrente alega em suas razGes a suposta disputa alusiva sem a claridade de como

seriamos lances, dizendo nao saber como disputaria se seria pelo menorvalortotal do item ou

menor valor unitario do item, fato esse insustentavel, sendo que todos oslicitantes estavam

com o sistema abertos para disputarem e oferecerem o lance mais vantajosos de acordo como

estava ocorrendo a disputa pelos primeiros lugares. [...JA recorrente emsuas razGes questiona

a legalidade do processolicitatorio, sustenta que néo houve o tratamento isondmicoentre os

concorrentes e questiona a legalidade do ato praticado pela autoridade administrativa quanto

ao ajuste da proposta vencedora e posteriormente quanto 4 anulagdo da aceitagéio da proposta

ea fase destinada as intengdes de recurso, No caso emtela, trata-se de pregaoeletrénico

realizado pela Prefeitura Municipal de Parnaiba, o que confere o distanciamento da autoridade

administrativa com os concorrentes, assegurando sem qualquer divida, o principio da

 

impessoalidade,”

B-LOJA VIANA LTDA

A empresa LOJA VIANA LTDA apresenta os seguintes argumentos em suas

contrarrazdes; “De acordo como disposto no edital: ‘11.3.3 Para efeito de julgamento, serao

considerados o menor preco por item.” (sic) Ou seja, parece nao restar divida de que ocritéerio

de julgamento ¢ o de menor prego por item (unitario) ¢ no presente cendrio, a proposta

formulada por este licitante traz informagdes completas, indicando o prego unitario ¢ global

de cada item, ndo havendo divida em relagdo aos valores propostos. De uma forma ou de

outra, € possivel concluir que nao houve falha motivo pelo qual sua classificagao devera ser
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mantida. Ademais nao houve qualquer manifestagio, questionamentos ou solicitagdes

preliminares dos recorrente sobre quaisquer diividas conforme prevé item 5.0 editalicia.”.

C-—UNIFARDAS SPORT LTDA

Em sede de contrarrazdes, a referida empresa diz

 

.] 0 edital encontra-se claro em

suas Informagoes, néo ha obscuridade emrelagao a cotagdo dos itens. Ademais, o edital deve

ser analisado se ha alguma divergéncia (NAO E O CASO DESTE EDITAL DP PREGAO

ALETRONICON® 008/2020-PMP-PI) antes da realizacao do certame e nado apds a realizagao

do mesmo. Vale ressaltar que o termo de referéncia em seu anexo I deste Edital deixa bem

claro que a cotagao aconteceria por VALOR UNITARIO E NAO PELO VALOR TOTAL.”

05. DA CONCLUSAO

Primeiramente, afirma-se que, no momento do julgamento e na condugdo de todo

certame, houve estrita observancia e vinculagdo ao Edital, por parte da Pregoeira e da sua

Equipe de Apoio, mesmo porque nao se trata meramente de materialismo, mas também de

observincia aos principios norteadores da licitagdo em respeito 4 isonomia, 4 competitividade

e 4 vinculagdo ao instrumento convocatorio.

Os esclarecimentos sao importantes fontes saneadoras de possiveis vicios que

possamvir a existir no Edital. Toda vez que esta Administragdo ¢ acionada para sanar alguma

possivel falha, em nenhum momento, se mostrou inerte.

A participagao do interessado no procedimento licitatério em conjunto com a

declaragado de conhecimento do edital, devidamente assinadapelo interessado, implica na sua

Itagdo aos termos do ato convocatorio devendo o mesmoatender a todas as condigdes e

   

ac

 

exigéncias previstas.

Um dos principios basilares das licitagdes publicas, elencado pela Lei 8.666/93, ¢ a

vinculagéo ao instrumento convocatorio a Constituigio Federal brasileira determina que a

administragao publica obedega aos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiéncia.

Art. 37. A administragao publica direta e indireta de qualquer dos

Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ¢ dos Municipios

obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiéncia. (artigo 37 caput Constituigao Federal)

Oedital do Pregao Eletronico n° 008/2020, na etapa de procedimento e julgamento,

item 11.3.3 determina que “para efeito de julzamento, serao considerados o menor prego

por item”, além de tal fato, na pagina 1 do referido instrumento convocatorio o tipo

de licitagao é explicitado como MENOR PRECO POR ITEM. NoanexoI doedital

ha uma tabela a ser preenchida nas propostas escritas que demonstra mais uma vez 0

fato de a disputa ser realizada pelo prego unitdrio, conforme doc. anexadoa seguir:

  
 

3] ESTADODOPIAUI
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superior, a quem cabe 4 andlise desta e a decisao.

Comoefcito do improvimento do recurso interposto, se faz necessdrio submeter a

decisio a Secretaria do Fundo Municipal de Educagao do Municipio de Parnaiba PI, para

sua apreciagao final, devendo dar ciéncia as empresas recorrente e recorrida.

 

  

Parnaiba (PI), 07 de Agosto de 2020.

ISADORA FELIZARDO SOARES DE OLIVEIRA

Pregoeira
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PREF
— CENTRALDELICI   

  

O edital foi claro ao informar que a disputa se daria pelo menor valor cotado por item

e nao o valor total unitario. Sendo de responsabilidade de cada licitante os valores cotados e

informados ao sistema dolicitagdes-e, conforme os itens 9.1.2. e 10.1 do edital:

9.1.2 -— As propostas de prego deveréo ser encaminhadas

eletronicamente até data e horario definidos para a abertura das

propostas, conforme indicagdo na primeira paginadeste edital.

10.1- O encaminhamento de proposta pressupde também pleno

conhecimento e atendimento de todas as exigéncias contidas noedital

© seus anexos. O fornecedor sera responsavel por todas as transagdes

que forem efetuadas em seu nome nosistema eletronico, assumindo

comofirmes e verdadeiras suas propostas e lances.

 

     

 

Doravante, ha de se observaro principio da vinculagao ao instrumento convocatorio, 0

qual é corolario do principio dalegalidade e¢ da objetividade das determinagées habilitatérias.

Tal principio impée 4 Administragao e ao licitante a observancia das normas estabelecidas no

Edital de forma objetiva. Deve-se interpretar os preceitos do ato convocatorio em

conformidade com as leis ¢ a Constituigao, estando, portanto, o edital balizador do Pregao

Eletrénico N° 008/2020 em perfeita consonancia com a seguinte legislagao: Lei n° §.666/93;

Lei Federal n.” 10.520 de 17.07.2002; Decretos Municipais n."s 440/2006 e 452/2006; Lei

Federal n.° 8.666 de 21.06.1993 ¢ Decreto N° 5450/05.

Portanto, o edital esta balizado pelo ordenamentopatrio e fora extremamente

claro quanto a forma de disputa ser menor preco por item e nao menor prego total

do item.

 

DA DECISAO

Diante do exposto, CONHECO os recursos interpostos pelas empresas KRIPTON

INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, K. 8. ARTIGOS ESPORTIVOS

EIRELI e N. T. LUIZE,para no mérito o entendimento ¢ em IMPROVE-LOS,quanto

aos pedidos de reconsideragao e anulagao do certame emrazéoda divergéncia quanto ao valor

disputado ser total unitario ou unitario, pelas razGes supramencionadas.

Importante destacar que esta justificativa nfo vincula a deciséo superior acerca da

 

homologagao do certame, apenas faz uma contextualizagao fatica e documental com base

naquilo que foi carreado a este processo, fornecendo subsidios 4 autoridade administrativa

REVOGACAO DE LICITACAO
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PARNAIBA

Prefeitura Municipal de Parnaiba (PI)

Nesta.

JUSTIFICATIVA DE REVOGACAO DE LICITACAO

Ilustrissimo Sr. Pedro de Aguiar Pires

Pregociro da Prefeitura Municipal de Parnaiba(PI).

 

O Secretario de Gestio do Municipio de Parnaiba, Estado do Piawi, vem, com respeito ¢

acatamento devidos a ilustre presenga de Vossa Senhoria, pedir a REVOGACAOda LICITACAO,

referente ao Processo Administrativo do PREGAO PRESENCIALN*. 113/2019.

O Tribunal de Contas da Unisio - TCU entende que a licitagio, com qualquer outro meio

ENCIA

 

administrativo, é suscetivel de anulagdo, em casode ilegalidade, e revogagao, por CONVE

E OPORTUNIDADE, nos termos do artigo n°. 49 da Lei Federal n°. 8.666/1993 e das Samulas

346 e 473 do STF. Mesmoapds a homologagaoou a adjudicagaodalicttagdo a Administragao Publica

esta autorizada a anular o procedimentolicitatério, verificada a ocorréncia de alguma ilegalidade, ¢ a

revoga-lo, no ambito de seu poder discricionario, por razées de interesse publico superveniente.

No caso, apds analisar os autos do processo, CONSIDERANDOque se perdeu o objeto do

pregdo presencial supracitado, pois as necessidades do érgdo da Prefeitura Municipal ja nio

 

correspondem mais comas caracteristicas do objeto do processolicitatério 4 época de sua publicagio

sendo assim, pleiteia-se a revogagdo, haja vista que a contratagdo do objeto da licitagao requer a

obtengao da proposta mais vantajosa, no caso emtela, no se atem somente ao menor prego, mas que

tenha que atender realizar a melhor ¢ mais completa prestagao de servigo,

   A revogagéodalicitagao, quando antecedente da homologagao ¢ adjudicagao, é perfeitamente

pertinente e nao enseja contraditério.

Diante do exposto, com intuito de evitar o risco do possivel prejuizo, caracterizado ou

demasiadamente aumentado pela vulnerabilidade de uma ma contratagdo, assim como emevitar uma

 

maior onerosidade com os gastos piblicos e diante da necessidade em dar celeridade aos processos

administrativos adotados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura,
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Habitagdo, e Regularizagao Fundiaria deste municipio, pretende-se a revogagdo de todo o certame

administrativo referente ao PREGAO PRESENCIALN’. 113/2019.

Assim, em momento proximo e oportuno, iniciaremos um novo procedimentolicitatério com

as exigéncias adequadas que atendam aointeresse da Secretaria Municipal de Gestao do municipio de

Parnaiba (PI).

Parnaiba(PI), 03 de agosto de 2020,

Maria das Gracas de Moraes Souza Nunes.

Secretaria Municipal de Infraestrutura,

Habitagao, e Regularizagao Fundiaria.

 

oS ESTADO DO PIAUI -
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PARNAIBA

 

PREGAO PRESENCIAL N* 113/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N*: 31501/2019

Secretaria Municipal de Saude da Prefeitura Municipal de Parnaiba, Estado do

Piaui, infra-assinado, no uso de suas atribuigées legais ¢ considerando razées de interesse

publico, REVOGA o Pregao Presencial n*. 113/2019, cujo objeto é REGISTRO DE

PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EMTERCEIRIZACAO DE MAODE OBRA (MENSAL) , NECESSARIAS PARA O
MUNICIPIO DE PARNAIBA PL, conforme Processo Administrativo n°. 31501/2019;

CONSIDERANDOquesetornouinvidvel o prosseguimento do processolicitatério,

em razdo da ocorréncia de fato superveniente, pois as necessidades do drgio da Prefeitura

Municipal ja néo correspondem mais comas caracteristicas do objeto do processolicitatorio.

A Administragao perdeu o interesse na sua continuidade, bem ainda, que restou ser

mais conveniente a Revogacio do procedimento, devendo prevalecer a necessidade atual

do municipio.

CONSIDERANDO que o presente termo de revogagdo esta fundamentado nas

disposigdes contidas noart. 49 da Lei Federal n°. 8.666/1993 c/e art 9° da Lei Federal n°.

10.520/2002 e nas razdes de interesse publico, em juizo da discricionariedade, consoantes os

motivos alhures considerados.

RESOLVE:

REVOGAR o PREGAO PRESENCIAL N°. 113/2019, constante do Processo

Administrative n°. 31501/2019, por razées de interesse piblico, bem como pelos motivos

ja expostos acima;

Determinar a publicagao do ato de revogac¢ao em todos os meios de publicidade

oficiais.

Parnaiba (PI), 03 de agosto de 2020,

Maria das Gracas de Moraes Souza Nunes.

Secretaria Municipal de Infraestrutura,

Habitagao, e Regularizagao Fundiaria,

 

EXTRATOS CLCA

EXTRATO DE PUBLICAGAO — CONTRATO ADMINISTRATIVO N® 570/2020

VINCULAGAO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13061/2020-PMP/PI
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PLACAS DE

INAUGURAGAO E INFORMATIVAS COM INSTALACAO, PARA ATENDER AS

NECESSIDADES MUNICIPIO DE PARNAIBA - PI;
BASE LEGAL: Lei n° 10.520/2002; Lei n° 8.666/1993.

LICITACAO: PREGAO PRESENCIAL SRP N°. 037/2019;

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO;

CONTRATADO (A): CIRCULANDO COMUNICAGAO
ENGENHARIA LTDA;

CNPJ: 10.953.967/0001-41;
VIGENCIA: 31/12/2020;

VALOR: R$ 22.525,30 (vinte e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e

PROJETOS E

trinta centavos);

DOTACAO ORCAMENTARIA: PROJETO/ATIVIDADE: 2008; ELEMENTO DE

DESPESA: 3.3.90.39.44; FONTE DE RECURSOS/CODIGO DE APLICACAO:

001/200;

DATA DA ASSINATURA: 05/06/2020.

 

EXTRATOS CLCA

EXTRATO DE PUBLICAGAO — CONTRATO ADMINISTRATIVO N® 571/2020

VINCULACAO: PROC. ADM N®2 12716/2020

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FABRICACAO DE PLACAS E

PAINEIS INFORMATIVOS, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS

DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI, NO EXERCICIO DE 2020.
BASE LEGAL: Lei n° 10.520/2002; Lei n° 8.666/1993.

LICITACAO: PREGAO PRESENCIAL SRP N®°. 037/2019;

CONTRATANTE: (SECRETARIA DE SAUDE - FMS);

CONTRATADO (A): (CIRCULANDO COMUNICACAO

ENGENHARIA LTDA);

CNPJ: 10.953.967/0001-41;

VIGENCIA: 31/12/2020;

VALOR: R$ 48.603,10 (Quarenta e oito mil seiscentos e trés reais e dez

centavos);

DOTACGAO ORCAMENTARIA: Projeto/Atividade: 2025; Elemento de Despesa:

3.3.90.39.44; Fonte de Recurso: 001/300;

DATA DA ASSINATURA: 01/06/2020.

PROJETOS E



TRATOS CLCA

EXTRATO PUBLICAGAO / ATO ADMINISTRATIVO

 

VINCULACAO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16940/2020-PMP/PI;

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI / SECRETARIA DE SAUDE;

CONTRATADO(A): SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-

HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA — EPP 5

CNPJ: 02.165.865/0001-33;

OBJETO: Aquisigdo em cardter emergencial de medicamentos que serao

destinados para tratamento da populacéo do municipio de Parnaiba-PI, no

enfrentamento ao Covid 19,conforme Termo de Cooperagéo n° 01/2020,

amparado pela Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada

pela Medida Proviséria n° 926, de 20 de marco de 2020, Decreto Estadual

n° 18.895, de 19 de marco de 2020 e Decreto Municipal n° 465/2020, de

interesse da Secretaria Municipal de Satide, conforme detalhamento

constante na Solicitagéo de Materiais / Servicos n° 560/2020 do Processo n°

16940/2020;

FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA DE LICITACAO N® 91/2020, conforme o

ART. 24, IV DA LEI N.° 8.666/93, ART. 4° DA LEI FEDERAL N?®

13.979/2020, MP N° 926/2020, DECRETO ESTADUAL N® 18.895/2020 E

DECRETO MUNICIPAL N° 465/2020;

VALOR GLOBAL: R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais);

DOTAGAO ORGAMENTARIA:Projeto/Atividade: 2360; Elemento de Despesa:

3.3.90.30.09; Fonte de Recurso: 214/115/003;

PERIODO: 60 (sessenta) dias;
INFORMACOES: Central de Licitacdes

CLCA/PMP/PI.

e Contratos Administrativos -
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TRATOS

EXTRATO DE CONVENIO N®2 19/2020- PMP

 

REFERENCIA: Convénio celebrado entre 0 MUNICIPIO DE PARNAIBA (PD e
a SOCIEDADE DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE

PARNAIBA (PD;
CONCEDENTE: MUNICIPIO DE PARNAIBA (PI) / SECRETARIA DE SAUDE;

CONVENIADA: SOCIEDADE DE PROTECAO A MATERNIDADE E A

INFANCIA DE PARNAIBA (PD;

CNPJ: 06.705.990/0001-40;

OBJETO: Integrar 0 CONVENIADO no Sistema Unico de Satide — SUS e

definir a sua insergéo na rede regionalizada e hierarquizada de acdes e

servicos de satide, visando a garantia de atengdo integral a satide dos

municipes que integram a regiado de satide na qual a CONVENIADAesta

inserida, conforme Plano Operativo previamente definido entre as partes, de

acordo com a_ justificativa constante no Processo Administrativo n°

15411/2020 e Parecer Juridico.

ESPECIE: Convénio n° 19/2020, conforme o art. 116 da Lei n.° 8.666/93, e

suas alteracdes posteriores;

VIGENCIA: més de julho de 2020, podendo, de comum acordo, mediante

termo aditivo, haver renovacao do presente Convénio;

VALOR GLOBAL: R$ 1.791.623,02 (um milhao setecentos e noventa e um

mil e seiscentos e vinte e trés reais e dois centavos);

DOTAGAO ORGAMENTARIA:Projeto/Atividade: 2216; Elemento de Despesa:

3.3.90.39.50; Fonte de Recurso: 214/115/001;

DATA DA ASSINATURA: 03/07/2020.

 

PRECISA SAIR DE CASA?

USE
MASCARA

#TENHACONSCIENCIA 
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ESTADO DO PIAU.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

Prefeito Municipal: FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUZA

Vice-Prefeito: MARCOS SAMARONNE FERREIRA DE OLIVEIRA

 

 

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE PARNAIBA - DOM
Orgéo destinado a divulgacdo dos atos dos Poderes Executivo e Legislativo deste municipio e de

outros assuntos de interesse ptblico.  Criado pela Lei Municipal n° 1440, de 04 de marco de 1994.
 

Responsdveis: Arlindo Ferreira Gomes Neto (Secretdrio de Governo)

Fabio Silva de Sousa / Rosélia Souza Oliveira (SEGOV) 
 

Adalgisa Carvalho de Moraes Souza Valdir Aragéo Oliveira

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania Secretdrio Imediato do Prefeito

Secretaria Interina do Trabalho e Defesa do Consumidor

Anisio Almeida Neves Neto

Arlindo Ferreira Gomes Neto Superintente de Planejamento (interino)

Secretério de Governo

Edrivandro Gomes Barros

Israel José Nunes Correia Secretdrio de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econémico

Secretario Municipal da Chefia de Gabinete Superintendente de Turismo (interino)

Gil Borges dos Santos Arlindo Ferreira Gomes Neto

Secretério Municipal de Fazenda Superintendente de Cultura (Interino)

Rafael Alves de Sousa Maria das Gracas de Moraes Souza Nunes

Secretario Municipal de Educagdo (interino) Secretéria de Infraestrutura, Habitacgéo e Regularizacgéo Fundidria

Secretaria de Servigos Urbanos e Defesa Civil (interina)

Mauricio Pinheiro Machado Junior Presidente da Empresa Parnaibana de Servigos - EMPA (interina)

Secretério de Transporte, Transito e da Articulagdo com as Forcas de

Seguranga Emerson Raminho de Moura Barbosa

Secretario de Gestio

Ricardo Viana Mazulo

Procurador Geral do Municipio Francisco Eudes Fontenele Aragéo

Controlador Geral do Municipio

JoGo Rocha de Oliveira

Presidente do Instituto de Previdéncia Municipal de Parnaiba - Rafael Alves de Sousa

IPMP Secretério de Esportes e Lazer (interino)

Rejane Maria Mendes Moreira Marcus Vinicius do Carmo Ferreira

Secretaria Municipal de Saide Diretor Geral da Escola Parnaibana de Administragéo Piblica

Paulo Eudes Carneiro Lisandro Ayres Furtado

Secretério de Meio Ambiente e Recursos Hidricos Presidente da Agéncia de Regulagdo de Servigos Piblicos - ASERPA

Secretério do Setor Primdrio e Abastecimento (interino)

Zulmira do Espirito Santo Correia

José Bernardo Pereira da Silva Gestora da Central de Licitagdo e Contratos Administrativos - CLCA

Superintendente de Comunicacdo     



 

 

  
 

 

   


