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Como Lavar corretamente as maos!SUMARIO  
 

Evite tocar olhos, nariz e boca com as

mos ndo lavadas. Ao tocar, lave sempre

as maos com agua e sabdo.

Lave as maos com frequéncia, com

agua e sabao, ou higienize com

alcool em gel 70%.
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Nao compartilhe objetos de uso

pessoal, comotalheres, toalhas,

pratos e copos.

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e ©,

boca com lengo ou com o brago,e 1 <A

nado com as mdos.
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Evite aglomeracgées e mantenha

os ambientes ventilados.

Se estiver doente, evite contato fisico

com outras pessoase fique em casa

até melhorar.
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  segue confrontando com a VIA LOCAL05 (Leste), distancia de 17,78m

e

azimuteplano de Az=180°28°58" chega-se ao vértice V-07, de coordenadas plana UTM
E=192125,47 ¢ N=9669600,48, deste segue confrontando com a VLA LOCAL 0s(Leste), seguindo com a distancia de 105,93m, ¢ azimute plano de Az=189°36"52”chega-se ao Vertice V-08, de coordenadas plana UTM E=192107,78 ¢ N=9669496,04,
deste segue confrontando com VIA LOCAL 05 (Leste), seguindo coma distancia de
10,51m, ¢ azimute plano de Az=242°20°40" chega-se ao vértice V-09, de coordenadas
plana UTM E=192098,47 e N=9669491,16, deste segue confrontando com AVENIDA
PRINCIPAL (Sul), Seguindo com a distancia de 10,51m, e azimute plano de
Az=217°3'11”chega-se ao vértice V-10, de coordenadas plana UTM E=192092,14 e¢N=9669482,77, deste Segue confrontando com AVENIDA PRINCIPAL (Sul)seguindo coma distancia de 10,51m, e azimute plano de Az=191°45°42” chega-se a0vértice V-01, ponto inicial da descrigéio deste perimetro. Todas as coordenadas aqui
descritas esto georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro ¢ encontram-serepresentadas no Sistema UTM,referenciadas ao Meridiano Central n° 45°00", fuso
24, tendo como datum o SIRGAS 2000, Todos os azimutes e distincias, drea eperimetro foram calculados no plano de projegio UTM.

Pardgrafo nico. O poligonodescrito tem um perimetro de 555,61m (Quinhentos
€ cinquenta € cinco metros e sessenta e um centimetros lineares) e uma area total de
15.773,85m? (Quinze mil e setecentos e setenta ¢ trés metros ¢ oitenta e cinco
centimetros quadrados),

LEI N*. 3.603, DE 28 DE ABRIL DE2021.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a

proceder a doagdo de area de propriedade do
Municipio, na forma que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no uso de
suas atribuigées legais conferidas pela Lei Organica do Municipio de Parnaiba,

Fago saber que a Camara Municipal aprovou ¢ eu sancionoapresente Lei:

Art. 1°. Fica desafetado de sua primitiva condig&o de bem indisponivel,

passando a categoria de bem disponivel, o imével mencionadonoart. 2° desta Lei.

Art. 2°. QO Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a doar para a
empresa SKAL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIOLTDA,inscrita no
CNPJ: 23.655.038/0002-89 os Médulos n° 13 e 14 do Distrito Industrial I, cuja
descrig¢do segue abaixo:

Art. 3°. © imdével ora doado, com todas as acessées e benfeitorias nele
existentes, revertera ao patriménio do Municipio, sem énus de espécie algumapara o
Municipio, se no prazo maximode 24 (vinte e quatro) meses a donataria no inicie suas
atividades no imoével ora doado, iniciando-se sua conlagem a partir da data de
publicagao desta Lei.

Caracterizando melhor as origens dos limites, descreve-se a 4rea em questiio da
Seguinte maneira Partindo da intersegio da Estrada Municipal que da acesso ao
Povoado da Rancharia com a BR-343, km20,6 do Subtrecho Parnaiba/Buriti dos Lopes,
contadoa partir da rotatoria da “DELTA”, segue pelo alinhamento da faixa de dominio Pardgrafo unico. O prazo deste artigo poderd ser prorrogado, através d

2 . g era se ogado, através depertencente a Rodovia BR 343, por um extensdo de 5km, onde encontra a Av. Principal
que da acesso dos terrenos do distrito industrial; deste segue 740,00 m pela Av.
Principal até encontrar:

Vértice V-01, de coordenadas plana UTM E=192090,00 ¢ N=9669472,49,
limitando-se com a AV. PRINCIPAL (Sul), desde, segue confrontando com a AV.

PRINCIPAL, seguindo coma distancia de 99,21m e azimute plano de Az=244°29°29"

até o vértice V-02 de coordenadas E=192000,46 ¢ N=9669429,76 deste, segue

confrontando com o MODULO-15 (Oeste), seguindo com distancia de 170,83m e

azimute plano de Az=9°36'52", chega-se ao vértice V-03, de coordenadas plana UTM

E=192029,00 ¢ N=9669598,19 deste segue confrontando com TERRENO DA

SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA (Norte), seguindo com distancia de
103,50m ¢ azimute plano de Az=63°37'16" chega-se ao vértice V-04, de coordenadas
plana UTM E=192121,72 e N=9669644,18 deste segue confrontando neste trecho com

a VIA LOCAL 05 por 15,74m (Leste), e azimute plano de Az=185°45'37", chega-se
ao vértice V-05, de coordenadas plana UTM E=192120,14 ¢ N=9669628,52, deste

Lei ordinaria de autoria do vereador André Silva Neves  
solicitagao formal do representante legal da donataria, com antecedéncia minima (salvomotivode forga maior) de 90 (noventa) dias para 0 encerramento do prazo, expondo de
formaconsistente as razdes justificadoras do adiamento.

o ican vers alt: iArt. 4°. Fica vedada a utilizagiio do terreno da presente doagao de forma diversa
do objetivo da doagdo, que é a fabricagdo, preparag’o e comercializacao de conservas
de frutas, tudo em conformidade com os projetos em anexo.

Art. 5°. Cabera 4 donataria executar, com recursos proprios, os projetos ¢ aconstrug¢do que se fizerem necessdrios para a implantagZo da unidade industrial
pretendida.

o x oe epg ep iicacs. ; ] at
Art. 6°. Qualquer alteragdo, modificagao ¢ ajuste dos projetos originais, em

decorréncia natural das novas exigéncias téenicas, ou por motivo de caso fortuito ou

Lei ordindria de autoria do vereador André Silva Neves  
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forga maior, somente podera ser executado mediante autorizacio previa e por escrito do
doador.

Art. 7°. O imével ora doado, com todas as acessdes e benfvitorias nele
existentes, reverteré ainda ao patriménio do Municipio, sem énus de espécie alguma
para o Municipio, se a qualquer tempoa donataria vier a encerrar suas atividades no
Municipio ou deixar de utilizar a area para os fins colimados em seu estatuto social e/ou
descumpriras finalidades especificas da presente doacdo.

Art. 8°, O imével objeto da presente doagdo poder ser gravado de hipoteca ou
outro 6nus real, em favor de instituigo financeira oficial, em garantia de financiamento
destinado A instala¢ao e ampliag3oda estrutura necessaria, bem como para o inicio das
atividades mencionadas noart. 4° desta Lei, ¢ que seja aplicado no imével objeto dessa
doacdo,

Art. 9°. Quando a donataria naotiver mais interesse em manter a doagiio ou em
caso de desisténcia, o imével sera devolvido diretamente ao doador, com todas as
acessdes e demais benfeitorias, sem qualquer énus para o Municipio, observadas as
demais normas pertinentes 4 matéria.

Art. 10°. Todas as despesas coma escritura de doagdo, inclusive as relativas a
emolumentose registros, correrao por conta da donataria.

Art. 11°, Na eseritura publica de doag&o deverao constar, obrigatoriamente,
todas as condigées estabelecidas nesta Lei, ficando o Municipio com direito de, a
qualquer tempo,fiscalizar seu exato cumprimento.

Art. 12°, Fica dispensadaa realizado de procedimento licitatério, nos termos da
Lei Federal n° 8.666/93.

Art. 13°, Revogadas as disposicdes em contrario, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicagao.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(P1), 28 de abril de 2021.

AAWA ier,a le Lenn hy 144ePsee, Alen,

Francisco de Assis de Moraes Souza
Prefeito Municipal

Lei ordindria de autoria do vereador André Silva Neves
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LELN*. 3.604, DE 28 DE ABRIL DE2021.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a
Proceder a doacdo de drea de propriedade do
Municipio, na forma que especifica,

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no uso de
suas atribuigdes legais conferidas pela Lei Organica do Municipio de Parnaiba,

Fago saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1°. Fica desafetado de sua primitiva condig¢éo de bem indisponivel,
passandoa categoria de bem disponivel, o imével mencionadono art. 2° desta Lei.

Art. 2°. O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a doar para a
empresa L.H.C Soares 0 Médulon° 11 do Distrito IndustrialII. cuja descrigdo segue
abaixo:

Caracterizando melhoras origens doslimites, descreve-se a drea em questo da
seguinte maneira — Partindo da intersegéo da Estrada Municipal que da acesso ao
Povoado da Rancharia com a BR-343, km 20.6 do Subtrecho Parnaiba/Buriti dos Lopes,
contado a partir da rotatéria da “DELTA”, segue pelo alinhamento da faixa de dominio
pertencente a Rodovia BR 343, por um extensfo de Skm, onde encontra a Av. Principal
que da acesso dos terrenos do distrito industrial: deste segue 620,00 m pela Av.
Principal até encontrar:

Vértice V-01, que limita-se com a AV. PRINCIPAL(Sul), seguindo com a
distancia de 105,83m ¢ azimute plano de Az=244°29°29" até o vértice V-02; deste
segue confrontando com a rotatéria que dé acesso a VIA LOCAL 05 (Oeste), por uma
distancia de 9,22m, e azimute plano de Az=307°3"1 I", chega-se ao Vértice V-03; deste
segue confrontando com VLA LOCAL 05 (Oeste), por uma distancia de 78,03 m ecazimute plano de Az=9°36"52” até alcangar © vértice V-04, deste segue confrontando
com o MODULO 12 por uma distancia de 115,83m, ¢ azimute plano de Az=64°29°30"
até 0 vértice V-05; deste segue confrontando com o MODULO 10 (Leste) por uma
distancia de 88,03m, e azimute plano de Az=189°36'52” até alcangar o vértice V-O1,
pontoinicial da descrigdo deste perimetro. Todas as coordenadas aqui descritas est’o
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro ¢ encontram-se representadas no
Sistema UTM,referenciadas ao Meridiano Central n° 45°00". fuso — 24, tendo como

Ww
Lei ordindria de autoria do Poder Executive VY 
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datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distancias, Area € perimetro foram
calculados noplano de projegao UTM.

Paragrafo tinico. O poligonodescrito tem um perimetro de 396,93m (Trezentos ¢
noventa € seis metros e noventa e trés centimetros lineares) e¢ uma area total de
8.299,00m* (Oito mil e duzentos e noventa e nove metros quadrados).

Art. 3°. O imdével ora doado, com todas as acessdes e benfeitorias nele
existentes, revertera ao patriménio do Municipio, sem 6nus de espécie alguma para 0
Municipio, se no prazo maximode 24 (vinte e quatro) meses a donataria naoinicie suas
atividades no imével ora doado, iniciando-se sua conlagem a partir da data de
publicagiodesta Lei.

Paragrafo unico, O prazo deste artigo poderd ser prorrogado, através de
solicitag¢do formal do representante legal da donataria, com antecedéncia minima(salvo
motivo de forga maior) de 90 (noventa) dias para o encerramento do prazo, expondo de
forma consistente as razdes justificadoras do adiamento.

Art. 4°, Fica vedadaa utilizagao do terreno da presente doagao de forma diversa
do objetivo da doagHo, que é a fabricacio, preparacfo e comercializag3o de conservas
de frutas, tudo em conformidade com os projetos em anexo.

Art. 5°, Cabera 4 donatdria executar, com recursos proprios, os projetos e a
construgao que se fizerem necessdrios para a implantagao da unidade industrial
pretendida.

 

Art. 6°. Qualquer alteragao, modificagado e ajuste dos projetos originais, em
decorréncia natural das novas exigéncias técnicas, ou por motivo de caso fortuito ou
forga maior, somente poderd ser executado mediante autorizagéo prévia e por escrito do
doador.

as acessdes e¢ benfeitorias nele
existentes, revertera ainda ao patriménio do Municipio, sem énus de espécie alguma
para o Municipio, se a qualquer tempoa donatdria vier a encerrar suas atividades no
Municipio ou deixardeutilizar a area para os fins colimados em seu estatuto social ¢/ou
descumprir as finalidades especificas da presente doaciio.

  

Art. 8°, O imével objeto da presente doagdo podera ser gravado de hipoteca ou
outro énus real, em favor de instituigdo financeira oficial, em garantia de financiamento
destinado 4 instalagdo e ampliagao da estrutura necessaria, bem comopara oinicio das
atividades mencionadas noart. 4° desta Lei, ¢ que seja aplicado no imével objeto dessa
doagao.

Art. 9°, Quandoa donatdria nao tiver mais interesse em mantera doagdo ou em
caso de desisténcia, o imével sera devolvido diretamente ao doador, com todas as

Lei ordinaria de autoria do Poder Executivo Bx 
XU  
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Art. 10°. Todas as despesas com a escritura de doagdo, inclusive as relativas a
emolumentos¢ registros, correrao por conta da donataria.

Art. 11°, Na escritura piiblica de doagdo deverfio constar, obrigatoriamente,
todas as condigdes estabelecidas nesta Lei, ficando o Municipio comdireito de, a
qualquer tempo, fiscalizar seu exato cumprimento.

Art. 12°, Fica dispensada a realizagio de procedimentolicitatério, nos termos da
Lei Federal n° 8.666/93.

Art. 13°, Revogadas as disposicdes em contririo, esta Lei entra em vigorna data
de sua publicagao.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(PT), 28 de abril de 2021.

Dateien obs Crrexde par Aen,
Francisco de Assis de Moraes Souza
Prefeito Municipal

Lei ordindria de autoria do Poder Executivo
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custeados pelo RPPS a partir da publicagdo da Emenda Constitucional
103/2019.

DECRETO N° 746/2021, de 29 de abril de 2021.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao com
efeitos a partir da dDiesgiee mcinie Wi: Wanietiediinula a p ata de publicagao da Emenda Constitucional n° 103/2019.

RPPS para o Municipio de PARNAIBA/P! da

responsabilidade pelo pagamento dos

beneficios de incapacidade temporaria

para o trabalho, salario-maternidade,

salario-familia e auxilio-reclusao. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(P!), 29 de abril de 2021

Aireerwne.eae A Gans At |becca

Francisco de Assis de Moraes Souza

Prefeito Municipal

acme

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no

uso das atribuigdes legais que lhe sao conferidas pela Lei Organica do
Municipio,

DECRETA

Art. 1° Fica transferida para o Municipio de Pamaiba/P! a

responsabilidade pelo pagamento dos beneficios de incapacidade temporaria

para o trabalho, salario-maternidade, salario-familia e auxilio-reclusdo.

§ 1° A transferéncia disposta no caput deste artigo visa atender ao

disposto no § 3° do art. 8° da Emenda Constitucional n° 103, de 2019,no inciso

Ill do art. 1° da Lei n° 9.717, de 1998, no inciso VI do art. 5° da Portaria MPS n°

204, de 2008 e na alinea “b" doinciso | do Art. 1° da Portaria ME n° 1.348 de
2019.

§ 2° A transferéncia descrita no caput deste artigo tem efeitos a partir da

data de publicagao da Emenda Constitucional n° 103/2019, ou seja,

13/11/2019, face a nova regra constitucional ter aplicabilidade imediata

Art. 2° Até que o Municipio regulamente, por meio de Lei, os novos

critérios, regras e todos os procedimentos a serem adotados para a concessdo

dos referidos beneficios, podera o Municipio utilizar as normas anteriormente
aplicadas.

Art. 3° A edigao deste Decreto nado desobriga o Municipio de eventual  
 

, Y
ressarcimento ao RPPS dosvalores pagosa titulo dos beneficios aqui tratados, f V

}
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DECRETO N° 747/2021, de 29 de abril de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piaui,

FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUZA,no uso dasatribuigées legais

que lhe confere a Lei Organica do Municipio;e,

CONSIDERANDOo falecimento confirmado nesta data de FABRICIO

JOSE DA SILVA BARROS, que, desde o seu ingresso no quadro de

servidores da Prefeitura Municipal de Parnaiba, empossado no cargo de

Agente Comunitario de Satide, lotado na Unidade Basica de Saude (UBS) -

Médulo 16 — Localizada no Bairro Bebedouro, sempre obteve merecidas

promogdes em sua carreira, por mérito pessoal, sendo Bacharel em Direito e

Matematico.

CONSIDERANDOquesua prestagao de servicos a cidade de Parnaiba

foi digna de registro, como Professor e, mais recentemente, como Coordenador

Técnico, participativo e atuante, junto ao grupo responsavel, na Secretaria

Municipal de Satde (SESA), por projetos de captagao de recursos e

planejamento de aces prioritarias para a atuacao basica em sade no

municipio.

CONSIDERANDO,ainda, que foi destacada sua luta ao lado dos que

estavam na linha de frente do combate a COVID-19, desdobrando-se na

supervisao e controle do abastecimento de insumos para o Hospital de

Campanha Nossa Senhora da Fatima.

DECRETA:

Art. 1° - LUTO OFICIAL,por 3 (trés) dias em todo territério municipal,

nos érgaos que compée nossa esfera administrativa.

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicagao.

Publique-se e Cumpra-se.

Parnalba (Pl), 29 de abril de 2021.

Lanes lo Qs he Vismrcetedeowy

FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUZA
Prefeito Municipal
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PORTARIA DE DESIGNAGAODE FISCAL DE CONTRATO001/2021

A Secretdria Municipal de Servigos Urbanos e Defesa Civil, no uso de suas

atribuigdes legais;

CONSIDERANDOo queconstano processo administrativo n° 24534/2020;

CONSIDERANDOo art. 67, dalei 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores Francisco Emanuel Cunha de Brito matricula n°

33271 e Ana Claudia dos Santos Sousa, matricula 31785, para exercer o encargo

de fiscais do contrato n° 722/2020, entre a Secretaria de Servigos urbanos e Defesa

Civil e Construtora & Locadora Santos eireli tendo como objeto “Locagao de

maquinas para servico de limpeza publica e demais necessidades nas Ruas e bairros

do municipio de Paraiba’, respondendo conjuntamente pela fiscalizagao do mesmo.

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

Publique-se, cientifique-se e cumpra-se.
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PORNAtea

PORTARIA DE DESIGNAGAODEFISCAL DE CONTRATO002/2021

A Secretaria Municipal de Servicos Urbanos e Defesa Civil, no uso de suas

atribuigdes legais;

CONSIDERANDOo que consta no processo administrativo n° 24533/2020,

CONSIDERANDOo art. 67, da lei 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores Francisco Emanuel Cunha de Brito matricula n°

33271 e Ana Claudia dos Santos Sousa, matriculan® 31785, para exercer Oo encargo

de fiscais do contrato n° 723/2020, entre a Secretaria de Servicos urbanos e Defesa

Civil e G. da Silva -ME tendo como objeto “Locagao de maquinas para servico de

limpeza publica e demais necessidades nas Ruase bairros do municipio de Parnaiba’,

respondendo conjuntamente pela fiscalizagao do mesmo

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

Publique-se, cientifique-se e cumpra-se.

Pamaiba,10-dé feverejro de 2021.7

Maria das Grac¢

Secretaria Interina

e Defesacivil
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PORTARIA DE DESIGNAGAO DEFISCAL DE CONTRATO 004/2021

A Secretaria Municipal de Servigos Urbanos e Defesa Civil, no uso de suas
atribuigdes legais;

CONSIDERANDOo queconsta no processo administrativo n° 23637/2017,

CONSIDERANDO art. 61, da lei 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores Francisco Emanuel Cunha de Brito matricula n°
33271 e Ana Claudia dos Santos Sousa, matricula 31785, para exercer o encargo

de fiscais do contrato n° 41/2020, entre a Secretaria de Servicos urbanos e Defesa
Civil e Santos Servicos Ambientais & Construgées EIRELI, tendo como objeto *

Coleta e transporte de residuos sdlidos residenciais ou domiciliares, comercial, de

mercadoe feiras livres com destino final o aterro sanitario do municipio de Parnaiba’,

respondendo conjuntamentepela fiscalizagao do mesmo.

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

Publique-se, cientifique-se e cumpra-se.

 
 

ESTADO Dopraut ta
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

E DEFESACIVIL
om

estCer

(PARNated

PORTARIA DE DESIGNAGAODE FISCAL DE CONTRATO005/2021

A Secretaria Municipal de Servigos Urbanos e Defesa Civil, no uso de suas

atribuigdes legais;

CONSIDERANDO 0queconsta no processo administrativo n° 23637/2017;

CONSIDERANDOo art. 61, da lei 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores Francisco Emanuel Cunha de Brito matricula n°

33271 e Ana Claudia dos Santos Sousa, matricula 31785, para exercer 0 encargo

de fiscais do contrato n° 42/2020, entre a Secretaria de Servicos urbanos e Defesa

Civil e Santos Servigos Ambientais & Construgées EIRELI, tendo como objeto *

Coleta e transporte de residuos sélidos residenciais ou domiciliares, comercial, de

mercadoe feiraslivres com destinofinal 0 aterro sanitario do municipio de Parnaiba’,

respondendo conjuntamentepela fiscalizagao do mesmo.

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

Publique-se, cientifique-se e cumpra-se.

Parnaiba, 04 de janeiro de 2021.

    i C\WN

Maria das Gracgas de Moraes Souza Nun

Secretaria Interima Ye Servicos roars”
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ESTADO DO PIAUL at
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNA{BA =
SECRETARIA DE SERVIGOS URBANOS ex:

E DEFESACIVIL

 

PORTARIA DE DESIGNAGAODE FISCAL DE CONTRATO 006/2021

A Secretaria Municipal de Servigos Urbanos e Defesa Civil, no uso de suas
atribuigées legais:

CONSIDERANDO 0que consta no processo administrativo n° 9187/2018;

CONSIDERANDO 0art. 61, dalei 8.666/93:

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores Francisco Emanuel Cunha de Brito matricula n°
33271 e Ana Claudia dos Santos Sousa, matricula 31785, para exercer o encargo
de fiscais do contrato n° 444/2018, entre a Secretaria de Servicos urbanos e Defesa

Civil e Santos Servigos Ambientais & Construgées EIRELI, tendo como objeto “
Execugao de servicos de engenharia de operacdo doaterro sanitario, com utilizagao
de material de 1° categoria para terraplagem deleiras de lixo, do municipio de
Parnaiba’, respondendo conjuntamente pela fiscalizagaéo do mesmo.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicago.

Publique-se, cientifique-se e cumpra-se.

 

JULGAMENTO DE IMPUGNACAO

 

  
ESTADODOPIAUI anes

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA PARNAIBA
CENTRALDELICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

EXTRATO DE PUBLICAGAO — CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 58/2021

VINCULAGAO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 2497/2021-PMP/PI

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA

EXECUGAO DE SERVIGOS DA CONSTRUGAO CIVIL VISANDO A MANUTENGAO, CONSERVACGAO OU

REFORMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAQ INFANTIL:

VALDIR EDSON, ZILDA ARNS, TIA ALTAIDE, PEDRO PEREIRA, TIA MAFISA, JOAO SEVERO, ANTONIO VIEIRA,
OLAVO CARVALHO, LOZINHA BEZERRA, TIA MIRTES, TIA BEZINHA, DOMINGOS RUBEM UCHOA, CAIC

INFANTIL, EDUCAGAO INFANTIL EVANGELINA ROSA, ANTONIETA MARTINS, MARIELISIE MOURAO,

EDUCACAO INFANTIL SAO JOSE, EDUCAGAO INFANTIL TIA BITA, EDUCACAO INFANTIL RECANTO BEIJA

FLOR, TIA ERINELDA E NUCLEO DE REFORCO, NENEM BARROS, CRECHE FRANCISQUINHA NEVES,

ELIANA FRANGA, SONIA VIANA E MARIA DE LOURDES PEREIRA DO MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI,
CONFORME PLANILHA EM ANEXO, NO EXERCICIO DE 2021;
BASE LEGAL:Lei n* 10.520/2002; Lei n* 8.666/1993.

LICITAGAO: PREGAO PRESENCIAL SRP N°. 126/2019;

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAQ,
CONTRATADO(A): IMPACTTO ENGENHARIA E INDUSTRIA DE PRE —-MOLDADOS EIRELI;

CNPJ: 21.071.556/0001-49;

VIGENCIA:31/12/2021;

VALOR:R$ 48.242.54 (quarenta e alto mil, duzentos @ quarenta e dois reais @ cinquenta e quatro centavos),

DOTAGAO ORGAMENTARIA: PROJETO/ATIVIDADE: 1042; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.14; FONTE DE

RECURSOS/CODIGO DE APLICACAO: 001/200;
DATA DA ASSINATURA:25/01/2021.

EXTRATO DE PUBLICAGAO CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 59/2021

VINCULAGAO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 437/2021-PMP/PI

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA

EXECUCGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL DOS MERCADOS DA QUARENTA, TROCA TROCA,
MERCADO DA ACEROLA, MERCADO DE FATIMA, MERCADO DA CARAMURU, MERCADO DA GUARITA E
MERCADO CENTRAL. NO MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI, CONFORME PLANILHA EM ANEXO,

BASE LEGAL:Lei n® 10.520/2002; Lei n* 8.666/1993.

LICITAGAO: PREGAO PRESENCIAL SRP N°. 126/2019;
CONTRATANTE: EMPRESA PARNAIBANA DE SERVICOS - EMPA;
CONTRATADO(A): IMPACTTO ENGENHARIA E INDUSTRIA DE PRE —- MOLDADOSEIRELI;

GNPJ: 21.071.556/0001-49;

VIGENCIA: 31/12/2021;

VALOR:R$ 47.420,17 (quarenta e sete mil, quatrocentos ¢ vinte reais ¢ dezessete centavos),
DOTAGAO ORGAMENTARIA: PROJETO/VATIVIDADE: 1074 ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.39.14;; FONTE DE

RECURSOS/CODIGO DE APLICAGAO: 001/100;
DATA DA ASSINATURA: 27/01/2021

EXTRATO DE PUBLICAGAO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 111/2021

VINCULAGAO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 061/2021-PMP/PI

OBJETO: AQUISIGAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MERCADOS

MUNICIPAIS DE PARNAIBA-PI (EMPA);

BASE LEGAL: Lei n° 10.520/2002; Lei n° 8.666/1993.

LICITAGAO: PREGAO ELETRONICO SRP N° 075/2020;
CONTRATANTE: EMPRESA PARNAIBANA DE SERVICOS;

CONTRATADO (A): C S NASCIMENTO DE SOUSA & CIA LTDA;

CNPJ: 15.630.066/0001-32-

VIGENCIA:02 (dois) meses:
VALOR: R$ 6.968,30 (Seis mil, novecentos e sessenta e oito reais € trinta centavos);
DOTAGAO ORCGAMENTARIA PROJETOVATIVIDADE: 2288; ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.30.22; FONTE DE

RECURSOS/CODIGO DE APLICAGAO;001/100.

DATA DA ASSINATURA: 09/03/2021.

JULGAMENTO DE IMPUGNACAO

 

ESTADO DO PIAUI
‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

imo CENTRALDE LICITAGOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
   

PREGAO ELETRONICON°029/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N°09029/2021

JULGAMENTODE

IMPUGNACAOAOEDITAL

IMPUGNANTE: MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA.

IMPUGNADO: PREFEITURA MUNICIPALDE PARNAIBA- PI

[rata-se de resposta a impugnac4oao edital, apresentado pela empresa supracitada.

1—- RESUMO DOS FATOS

» Eletrnico n* 029/2021,.

 

Trata-se de impugnagdo ao edital de processo licitatario Pre

que ot a a formalizagéo de ata de REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL

AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES (CARROS E MOTOCICLETAS) PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI, O Impugnante alega

  

direcionamento de marca ¢ modelonoitemreferente a motocicleta

ll DA TEMPESTIVIDADE

Prescreve o subitem 5.1 do Edital Pregao Eletranico n°. 029/2021.

5.1 - Ate 03 (trés) dias

 

Uteis, antes da data fixada para recebimento das propostas.

 

qualquer pessoa fisica ou juridica podera impugnar o ato convocatorio de

 

Fletrénico, dirigindo a impugnagdo ao seguinte enderega cletronico

ail.com;pregaopmpéé

 

undo o Art. 24 do Decreto N° 10.024/2019:

 

{ do pregio, por meio

res 4 data fixada para

 

alquer pessoa podcra impugnar os termos do edi

forma prevista no cdital, ate trés dias uteis anter

ssio publica. (grifos messos)

    

 

abertura da s  
 

7 ESTADO DO PIAUI ;
5, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

 

—CENTRALDELIGITAGOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Considerando os textos transeritos. bem come a data para abertura das propostas para o dia

(4/05/2021. tem-se por tempestiva a impugnacdo apresentada pela Empresa MOTOVALLE

COMERCIO DE MOTOS LTDA,, haja vista o envio via e-mail com data de 27/()4/2021 ds

l4h:28min.

 
IH, DA IMPUGNACAO:

 

A Impugnante insurgiu-se contra o edital do pregao supramencionado alegando sobre o

onamento de marca e modelo no item referente 4 motocicieta, Apresenta que a descrigdo do  

   
veiculo restringe a competitividade para o veiculo automotor marca Honda Modelo Biz 110i

Diante das razdes e fundamentos apresentados, este Pregocira submeteu o Oficio

IN“258/2021 com cépia da impugnagio e pesquisas de mercado a sccretaria requisitante

objetivando-se a andlise e a alteragdo da questio suscitada. Fm ate continuo e emresposta, restou

demonstrade que a descrigfo do objeto de fato cerceava a competitividade do item no ceriame. e a

‘ria mais competidores e ofertaria maiores beneficios para a

 

io da sua descrigdo, abrany

 

Administracaio Publica.

IV —CONCLUSAO

Diante do exposto, reconhego a impugnagdo interposta pela empresa como

acometendo a apreciagio do mérito impugnado. Por tal razio entende-se por

CONCEDER PROVIMENTO.

  

Submete-se 4 autoridade competente para as devidas providér

Paraiba: ~~ ~ Abril de 2021.

Whys: e Oliveira
Pregoeiro — rMP-PI
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PREGAO ELETRONICON° 029/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N°09029/2021

JULGAMENTO DE
IMPUGNACAOAO EDITAL

IMPUGNANTE: GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI

IMPUGNADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA- PI

Trata-se de resposta a impugnagdo ao edital, apresentado pela empresa supracitada,

I—- RESUMODOS FATOS

Trata-se de impugnagio ao edital de processolicitatério Pregdo Eletrénico n° 029/2021,

que objetiva a formalizagio de ata de REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL

AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES (CARROS E MOTOCICLETAS) PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI. O Impugnante alega

direcionamento de marca e modelo no item referente a motocicleta

Il - DA TEMPESTIVIDADE

Prescreve o subitem 5.1 do Edital Pregdo Eletrénico n°. 029/2021.

5.1 - Até 03 (trés) dias titeis, antes da data fixada para recebimento das propostas,

qualquer pessoa fisica ou juridica poderd impugnar o ato convocatério do Pregio

Eletrénico, dirigindo a impugnagao ao seguinte enderego eletr6nico — E-mail —

pregaopmp@gmail.com;

Segundo o Art. 24 do Decreto N° 10.024/2019:

Art. 24. Qualquer pessoa poderi impugnar os termos do edital do pregio, por meio

eletrénico, na forma prevista no edital, até trés dias iteis anteriores 4 data fixada para
abertura da sessio publica. —(grifos mossos)  

JULGAMENTO DE IMPUGNACAO

| ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

|CENTRALDELICITAGOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

 
Considerandoos textos transcritos, bem como a data para abertura das propostas para o dia

04/05/2021, tem-se por tempestiva a impugnagio apresentada pela Empresa GLOBAL MAIS

VEICULOS EIRELIinscrita no CNPJ 32.247.281/0001-78, haja vista o envio via e-mail com data

de 28/04/2021 ds 16h:10min.

It. DA IMPUGNACAO:

Requer a impugnante que seja o edital alterado no sentido de “- da dispensa de

apresentacio de balango patrimonial na habilitagio para micro empresa e empresa de

pequeno porte” e, posteriormente que seja determinada “a republicagio do Edital”.

Traz a impugnante o texto dado pelo art. 3° do decreto $.538/15: “Na habilitagiio em

licitagées para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locagio de materiais,

nao sera exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentagdo de balango

patrimonial do ultimo exercicio social.”

IV-DA FUNDAMENTACAO:

A Lei 8.666/93 prevé noart. 31:

“Art. 31. A documentagaorelativa 4 qualificagéo econémico-financeira limitar-se-d a:

1 — balancgo patrimonial e demonstragées contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na formada lei, que comprovem a boasituagdo financeira
da empresa, vedada a sua substituigio por balancetes ou balangos provisdrios,
podendoser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentagao da proposta;”

Como esta disposto no art. 3° do decreto 8.538/15: “Na habilitagio em licitagées para o

fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locagio de materiais, nao sera exigida da

microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentagio de balanco patrimonial do

ultimo exercicio social.”, entretanto no que diz respeito o referido dispositivo, a dispensa de

apresentagao de balancgo patrimonial se dar para AQUISICAO de produtos para pronta

entrega.(grifo nosso), como diz o Art. 32, §1° da lei 8.666/93.

“As microempresas ¢ as empresas de pequeno porte ndo est4o dispensadas da

4
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ESTADO DO PIAUI / tix! . ie
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA |e mr Les Be} ESTADO DO PIAUI ;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA PARI (AIBA

 

aCENTRALDE LICITAGOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 
apresentacio do balanco patrimonial em procedimento licitatério, entretanto, a

Administragéo Publica podera dispensd-las nos casos de convite, concurso,

fornecimento de bens para pronta entregae leilio.”

Portanto a referida licitagéo tem como modalidade Prego Eletrénico para eventual 
Registro de Preco, nessas condigées nfo se aplica a regra do bem de pronta entrega do art. 32 da

lei 8.666, por conseguinte vé-se ha obrigatoriedade de apresentagio do balango patrimonial, nao

havendo espago para que essa obrigatoriedade seja afastada.(grifo nossos)

IV -CONCLUSAO

Diante do exposto, reconhego a impugnacio interposta pela empresa como

TEMPESTIVA, acometendo a apreciacéio do mérito impugnado. Portal razo entende-se por

julgar IMPROCEDENTE,dessa forma nego provimentoao pedido dealteragéo do edital, no que

se referente aos pontos pretendidos, por nao haver ilegalidade no referido instramento convocatério.

Parnaiba — PI, 29 deAbril de 2021.

Whysses de Oliveira

Pregoeiro — PMP-PI  
joomla

(Pamaage! CENTRALDE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

OFICIO n°. 257/2021- SRP/CLCA

Paraiba (PI), 29 de abril de 2021

A sua Senhoria o Senhor

ARIANA NASI ANES

M.D. Representante da empresa R. CLEAN COMERCIAL EIRELI;

CNPJ: 26.728.117/0001-80;

SAO PAULO /SP

ASSUNTO: CONVOCACAO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

REFERENTE: PROCESSO LICITATORIO — PREGAO ELETRONICO N°. 039/2020 — PMP

Prezado Senhor,

Convocamos Vossa Senhoria para, NO PRAZO MAXIMO DE 48 (QUARENTA E OITO

HORAS), contados a partir da data do recebimento desta convocagado, comparecer a esta sede

da Central de Licitagdes e Contratos Administrativos (CLCA), situada a RuaItatina, n°. 1434

Bairro Pindorama, Parnaiba, Piaui, para assinar o(s) contrato(s) N°: 122/2021 PROC.ADM N°

9038/2021; AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO PARA ATENDER AS

ATIVIDADES DOS PROJETOS E PROGRAMA EXISTENTE NOS O7(SETE) CENTRO DE

REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL — CRAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES

DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC NO

MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI NO PERIODO DE 2021,oriundo(s) da ATA DE REGISTRO DE

PREGOSN°. 0462020, correlata ao PREGAO ELETRONICON°, 039/2020 e seus anexos.
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ESTADODO PIAUI ;
REFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA PARNAIBA

CENTRALDE LICITACQOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

SALIENTAMOS QUE A RECUSA INJUSTIFICADA IMPLICARA NA APLICACAO DA

PENALIDADES CABIVEIS, de conformidade com o disposto no artigo 64 da Lei Federal

8666/93, in verbis:

“A Administragdo convocard regularmente o

interessado para assinar o termo de contrato,

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro

prazo e condigdes estabelecidos, sob pena de

decair o direito 4 contratagao, sem prejuizo das

sangoes previstas no artigo 81 desta Lei. "

Atenciosamente,

 

‘ABO DOS SANTOS JUNIOR

Presidente do Sistema d¢@ Registro de Pregos — SRP

CLCA/SBGES/PMP-P|

 

ESTADODOPIAUIL :
EFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA PARNAIBA

CENTRAL DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PR    

AVISO DE RECEBIMENTO

Recebi em ___/ /__, da Central de Licitagdes e Contratos Administrativos da

Prefeitura Municipal de Pamaiba-P| a CONVOCAGAOpara assinatura contrato(s) N°: 122/2021

PROC.ADM N° 9038/2021; AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO PARA

ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROJETOS E PROGRAMA EXISTENTE NOS 07(SETE)

CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL — CRAS A FIM DE ATENDER AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA -

SEDESC NO MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI NO PERIODO DE 2021, oriundo(s) da ATA DE

REGISTRO DE PRECOSN°®. 046/2020, correlata ao PREGAO ELETRONICO N°. 039/2020 e

SOUS anexos.

 

 
ARIANA NASI ANES
Representante Legal

R. CLEAN COMERCIAL EIRELI;

CNPJ: 26.728.117/0001-80

OBS.: FAVOR RETORNAR ESTA CONVOCACAO PELO E-MAIL:

CPL@PARNAIBA.PI.GOV.BR.

 

INSTRUCAO NORMATIVA INSTRUCAO NORMATIVA

 

ESTADO DOPIAU/
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE EDUCACGAO

 

——

PARNAIBA)

INSTRUGAO NORMATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO N°

01/2021

Estabelece orientagdes e
regulamentagoes para o Regime

de Ensino Nao Presencial nas

unidades educacionais da Rede

Publica de Ensino Municipal de

Pamaiba -Pl, em decorréncia da
Pandemia COVID 19, para fins

de cumprimento de horas letivas

minimas exigidas para o

calendario do anoletivo 2021,

A Secretaria de Educagao, no uso de suas atribuigées legais que lhe

conferema lei organica do municipio

Considerandoa situagao excepcional causada pela Pandemia causada
pelo Corona virus — COVID-19;

Considerando inciso || do artigo 214 da Constituigao Federal, que

determina a universalizagao do atendimento escolar;

Considerandoa Portaria do MEC- Ministério da Educagao n° 343 de 17

de margo de 2020 sobre a substituigao das aulas presenciais por aulas em meios

digitais, enquanto durara situagdo da Pandemia da COVID-19 com ajustes pelas

Portarias 345 e 356 de marco de 2020;

Considerando o Decreto n° 01/2021 da Secretaria Municipal de

Educacao de Pamaiba-P|;

RESOLVE:

Art. 1°: Para os fins desta instrugao normativa, considera-se como ferramentas
a seremutilizadas por toda Rede Municipal de Ensino nas aulas nao presenciais  

devido a decorréncia da Pandemia COVID19,parafins de cumprimento de horas
letivas minimas exigidas no calendario do ano letivo 2021, nas turmas de
Educagao Infantil, Educag¢do Fundamental de 1° ao 9° ena EJA- Educagfo de

Jovens e Adultos , afim de garantir a manutencdo das atividades pedagdgicas
para os estudantes mesmo que de forma remota:

- A utilizagao da Plataforma Google Classroom, sendo disponibilizado
pela Secretaria Municipal de Educac&ocontasinstitucionais de e-mail

Para acesso é cadastro a plataforma visando uma melhor organizacao
pedagégica e acompanhamento dos estudantes, dentre outros

beneficios,

Il- A transmiss&o diaria de segunda 4 sexta de video aulas transmitidas
em canal aberto de televisfo para alunos da rede municipal, com
horarios estabelecidos para a EducacéoInfantil, Ensino Fundamental
| (do 1° ao 5° ano), Ensino Fundamental Il (do 6° ao 9° ano) e
Educagao de Jovens e Adultos — EJA

IIl- Os grupos de WhatsApp adicionando os estudantes efou pais que

dispuserem deste recurso, para interagdes e o envio das atividades
nao presenciais funcionarao concomitantemente com a Plataforma

Google Classroom de forma que seja alcangada o maior nimero de
estudantes ao processo de Ensino Aprendizagem;

IV-  Adogao de material didatico impresso comas respectivas orientagéoes
pedagdgicas;

§1° Cada Unidade Educacional Municipal, devera fazer o
levantamento da modalidade de recursos pedagdgicos, virtuais ou

impressos, que melhor atendam a demanda da respectiva localidade
onde esteja inserida a Escola;

§2° O atendimento aos estudantes poderA ocorrer concomitantemente,

por meio de Tecnologias Digitais e por meio de materiais impressos com as

respectivas orientagdes pedagdgicas, para um melhor processo de atendimento

€ aprendizagem dosalunos;

Art. 2° Compete a (0) Gestor (a) Escolar

Zelar pelo devido cumprimento do hordrio de funcionamento das

Unidades de Ensino.
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Il- Zelar pelo cumprimento das atividades educacionais da Unidade de

ensino sob sua gestao;

lil- Acompanhar o Relatério das Atividades Pedagdgicas e frequéncia dos

estudantes na realizacgao das atividades nao presenciais;

IV-  Zelar pela qualidade e tempestividade das atividades pedagdgicas a

serem desenvolvidas, visando sempre a aprendizagem dos estudantes,

afim de assegurar o vinculo entre aluno e Escola;

V- As atividades serao entregues aos pais/ responsaveis dos estudantes

conforme cronograma especifico adotada pela Unidade de Ensino,

recomendando-se escalas alternadas de turmas, visando reduzir a

circulagdo de pessoas para n4o gerar aglomeragées, sendo necessario

que no ato da entrega das atividades impressas coletem assinaturas

que comprovem a retirada das mesmas;

Vi- Na utilizagao da Plataforma Google Classroom supervisionar as

atividades desenvolvidas nas turmas, realizando as orientagdes

pertinentes aos pais e/ou responsaveis ao acesso a devida plataforma;

Vil- Aos estudantes que nado tem participagdo em nenhuma das

ferramentas ofertadas pela Rede Municipal de Ensino, o Gestor escolar

devera adotar as medidaslegais cabiveis;

Art. 3° Compete ao Professor da Rede Municipal de Ensino na regéncia de suas

turmas de Ensino Fundamental AnosIniciais e Finais e EJA:

- Adotar as ferramentas utilizadas pela Rede Municipal de Ensino;

ll- 0 professor na utilizagao da Plataforma Google Classroom nao

podera criar suas prdprias turmas vinculados 4 sua conta

institucional pois a mesma é gerenciada pela Secretaria Municipal

de Educacdo;

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

REPUBLICADO POR INCORREGAO

MUNICIPIO DE PARNAIBA
CAMARA MUNICIPAL

PARNAIBA- PIAUI
CNPJ. 14,396.234/0001-04

 

 

EXTRATO DE EMPENHON° 428003/2021

REFERENCIA: Servigos de manutengio predial entre a CAMARA MUNICIPAL ¢ a empresa FORTES
DES LTDA

CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA (PL;
A) FORTES CONSTRUCOES LTDA CNPJ N° 02.733.213/0001-58;

: Servigos de manutengao predial para o prédio da Camara Municipal de Parnaiba-Pl

  

 

     
  

LICITACAO: Dis *, 8.66/93
VALOR GLOBAL:R$ 3.660,00 (trés mil seiscentos ¢
DOTACAO ORCAMENTARIA: Camara Municipal de Parnaiba’ Natureza da despesa: 3.3,90.39.00; Fonte de

Recurso: 0001;
DATA DO EMPENHO: 28/04/2021.
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Ie construir o Plano de Aula Semanal;

IV- registrar as atividades no diario;

V- Cumprir a oferta diaria das aulas;

Vl- avaliar o aluno, continuamente, de acordo com as atividades

realizadas pelo mesmo;

Vil- © controle de frequéncia/acesso do estudante deverd serfeito

pelo Professor (a), observando 0 acesso aos contetidos

utilizando os seguintes critérios:

a- verificaro acesso do estudante na Plataforma Google

Classroom, a devolutiva das atividades ofertadas

durante o ensino remoto;

Vill- repassar ao (a) Gestor (a) escolar relatério contendo 0 nome dos

alunos que por algum motivo nao participam das atividades, seja por

nao ter acesso 4 internet, por ter dificuldade em acessar essa

ferramenta ou por qualquer outro motivo que prejudique o acesso a

Plataforma Google Classroom, para assim seja realizada uma

justificativa e adotada medidas pertinentes que visem garantir o

@C@SS0 a0 ensino de nossos estudantes.

Nesse contexto pandémico, buscamos dar continuidade ao processo de ensino

aprendizagem por meio de recursos tecnoldgicos. Importante delinear a fungao

@ a responsabilidade dos pais e estudantes no processo de ensino remoto.

Essa Normativa é retroativa 4 data do inicio das atividades remotas no Municipio,

08/02/2021, revogando as disposigdes em contrario.

COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARNAIBA.

em Pamaiba, 29 de abril de 2021.

Hi MA
1

m aN VO,
MARIA DE FATIMA SILVEIRA FERREIRA

Secretaria Municipal de Educacao

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

 

   
PRECISA SAIR DE CASA?

USE
MASCARA

#TENHACONSCIENCIA

Caderno Unico - 29 de abril de 2021
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Caderno Unico - 29 de abril de 2021 za

ESTADO DO PIAU.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

Prefeito Municipal: FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUZA

Vice-Prefeito: CARLOS ALBERTO SANTOS DE SOUSA

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.

Responsdaveis: Francisco Fébio da Silva Barros (Secretdrio de Governo)

Lucia de Fétima Duarte Galvéio (Segov)

Maria Luize Cunha Fontele (Gerente de Atos Oficiais)

 

Adalgisa Carvalho de Moraes Souza

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Francisco Fabio da Silva Barros

Secretério de Governo

Francisco Fabricio da Conceicdo

Secretério Municipal da Chefia de Gabinete (interino)

Gil Borges dos Santos

Secretario Municipal de Fazenda

Maria de Fétima da Silveira Ferreira

Secretaria Municipal de Educacao

Mauricio Pinheiro Machado Junior

Secretério de Transporte, Transito e da Articulacao

com as Forcas de Seguranca

Ricardo Viana Mazulo

Procurador Geral do Municipio

Antonio Gerivaldo Carneiro Benicio

Secretdrio de Meio Ambiente e Recursos Hidricos

Paulo Eudes Carneiro

Secretadrio Municipal do Setor Primario e Abastecimento - SESPA

Francisco das Chagas Silva de Oliveira

Secretadrio Municipal do Trabalho e Defesa do Consumidor

JoGo Rocha de Oliveira

Presidente do Instituto de Previdéncia Municipal de Parnaiba -

IPMP

Joéo Carlos Guimarées Araiijo

Superintendente de Comunicacdo  

Israel José Nunes Correia

Secretario Imediato do Prefeito

Rafael Costa da Cruz

Ouvidor Geral do Municipio

Anisio Almeida Neves Neto

Superintendente de Planejamento

Arlindo Ferreira Gomes Neto

Superintendente de Cultura

Edrivandro Gomes Barros

Secretadrio de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econémico

Joaquim Vidal Araijo

Superintendente de Turismo

Maria das Gracas de Moraes Souza Nunes

Secretaria de Infraestrutura, Habitagdo e Regularizacao Fundidria

Secretaria de Servicos Urbanos e Defesa Civil (interina)

Presidente da Empresa Parnaibana de Servigos - EMPA - (interina)

Carlos Alberto Teles de Sousa

Secretario de Gesttio

Francisco Eudes Fontenele Aragéo

Controlador Geral do Municipio

Leidiane Pio Barros

Secretdrio Municipal de Satide - SESA

José Geraldo Santos Silva

Secretario de Esportes e Lazer

Marcus Vinicius do Carmo Ferreira

Diretor Geral da Escola Parnaibana de Administracado Publica

Zulmira do Espirito Santo Correia

Gestora da Central de Licitagdo e Contratos Administrativos - CLCA

  



 

 

  
 

 

   


