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ESTADO DO PIA.UI 

PB:vm:nJRA MIJNIQPM Q6 PAQITfiTÁ 
C.N,PJ, Ol.1112,S01/0G>1-18 

A-Ida Rlomeno Portela, ll20 - CEP: 611.11:uMJOO_ 

PAQUETÃ- PI 

DESPAOIO 

Processo AdministR.tivo nº 02'7/20'20 
Referência: Dispensa de Udtaç:llo nº OOf/2020 
Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de Testes Rápidos de detecção do 
Covid-19. 

CONSIDERANDO que o munldplo Instaurou procedimento de dispensa de lidtaçllo 
visando aquJsição direta de testes rápido do Covid-19; 

CONSIDERANDO que as empresas: MAT - LAB - Materiais de Laboratórios e 
Produtos Médicos, CNPJ nº 10.873.939/0001-14; PROD LAB- Produtos Laboratoriais, 
CNPJ nº 18.988.625/0001-79 e INTERLAB - CNPJ 46.849.303/0001-84, participaram da 
dispensa apresentado propostas de orc;am.ento com cotação de preços, sagrando-se 
vencedora a empresa Prodl.a.b - Proda- Laboraloriais; 

CONSIDERANDO que apesar da finalização da dispensa e assinatura do contrato 
administrativo, o Munidpio não concluiu a aquisição do item objeto da dispensa; 

CONSIDERANDO que logo após a finalização do Processo de Dispensa, o Tribunal 
de Contas do Estado do Piaui instaurou AudJtorla para apurar irregularidades 
apontadas na formulação das propostas de cotação de preços envolvendo duas das. 
empresas retro mencionadas, no caso, PROD LAB - Produtos Laboratoriais, CNPJ nº 
18.988.625/0001-79 e INTERLAB - CNPJ 46.849.303/0001-84, em Processos de 
dispensa envolvendo vários munldpios piauienses, havendo, segundo aponta o 
TCE/PI, suspeita de que as empresas participantes tenham combinados valores de 
modo que a empresa PROD LAB pudesse saJr vencedora. 

CONSIDERANDO que nos Autos do Processo TC: 005764/2020 e Processo TC: 
005488/2020, que tramjlam no TCE/PI, o Conselhe iro Jaylson Campeio e a, 

Conselheira Waltiln.la Alvarenga, atendendo a soUcitação do Mi.nistério Püblico de 
Contas, CONCEDERAM medJda CAUTELAR determinando que o Munidpio de 
Picos e vários outros Munidpios piaulenses, contratantes da empresa Prodlab -
Produtos Laboratorias, suspendessem o pagamento para tal empresa até o julgamento 
do m~to dos processos de auditoria. 

CONSIDERANDO que o Munldpio de Paquetli não fez a aquisição dos testes rápidos 
objeto da dJspensa em análise, e dJanle do fato superveniente de instauração de 
auditoria pelo TCE/PI para apurar conluio da empresa contratada com outras duas. 
empresas para fraudar as propostas de cotação de pre,;os em processo de dispensa 
semelhante à dispensa em análise, fica o munlc1pio temporariamenle Impossibilitado 
de comprar os testes junto à empresa Prodlab; 

CONSIDERANDO a necessidade urgentíssima do munidplo em adquirir os testes 
rápidos objeto da dispensa em destaque visando implementar ações de busca ativa 
para identificar e acompanhar pessoas contamJnadas pela Covid-19 como medida de 
controle do avanço do virus. 

CONSIDERANDO por fim que a Adnúrustração Põ.blica pode revogar seus próprios 
atos por razão de conveniência e oportunidade com fulcro no art. 49, da Lei nº 8.666/93 
e na Só.mula nº 473, do STF. 

D E C I D O , em atenrumento ao dJsposto no art. 49, §3° da Lei 8666/93, garantir o 
contraditório e ampla defesa, comunicar a empresa PROD LAB - Produtos 
LaboratorlaJs a intenção da Revogação do Procedimento de Dispensa nº 004/2020, 
extinguindo, por via de consequência, todos os demais efeitos legais administrativos, 
nos termos do §2.", do art. 49 da Lei 8.666/93. 

Assim, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação deste 
despacho no Diário Oficial dos Munidpios, para manifestação escrita por parte da 
empresa contratada. 

Publique-5e e dê-se ciência aos interessados. 

Paquetá/PL 08 de julho de 2020 

Thales Coelho Pimentel 
Prefeito Municipal 

PAQUETÃOOPIAlll ___ ,.. 
ESTADO DO PIAuf 

PREFEITURA MUNICIPAL QE PAOUEJÁ·PJ 
C.N.P.J. 0l.612.601/0001-18 

Avenida FUomeno Portela, 820- CEP: 64.6UMIOO. 

PAQUETÁ- PI 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREGÃO 
PRESENCIAL - 02Z"2()19 (LOTE ll - PICOS - PI) 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paquetá-PI 
CONTRATADA: Irmãos Rodrigues e Santos Ltda (Posto Líder 02) 
ORIGEM: Pregão Presencial nº 022/2019 
OBJETO: Contratação de duas empresas para fornecimento de COMBUSTIVEIS E 
DERIVADOS para atender as necessidades do Município de Paquetá-PI, no exercício 
de 2020. Uma empresa deverá fornecer o produto na cidade de Paquetá -PI e a outra 
empresa na cidade de Picos - PI. 
CNPJ: 04.085.470/0002-37 
ENDEREÇO: Av. Deputado Sá Urtiga, n° 909 Centro Picos - PI 
VALOR: R$ - 79.395,00 (setenta e nove mil e trezentos e noventa e cinco re.ais), 
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor global inicial referentes aos 
itens 01 e 02. De modo que o valor global do contrato que era de R$ 355.840,00 
(trezentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e quarenta reais), passa a ser de R$ 
435.235,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil e duzentos e trinta e cinco reais). 
FONTE DE RECURSO: FPM/ICMS/FUNDEB 40% 
/PNA TE/PEAT /PROETE/SIMPLES NACIONAL/PME/ 
FMAS/CONVENIOS/RECURSOS PROPRIOS E OUTROS. 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 - material de consumo 

PRAZO DE VIGENCJA: 31/12/2020 
DATA DE ASSINATURA: <YJ/07 /2020 

Paquetá-PI, íYJ de julho de 2020. 

PREFEITURA Dlj. 

PALMEIRA DO PIAUI 

DECRETO Nº 01312020 

Thales Coelho Pimentel 
Prefeito Municipal 

Estado do Piaui -PI 
Prefeitura Municipal de Palmeira do Piaul -PI 
CNPJ. N.º 06.554.37210001-46 
Praça Né Luz, 322 - CEP. 54.925-000 
Tel. (89) 3668 1302 

Palmeira do Piauí-P I, 08 de julho de 2020. 

"D ispõe sobre feriado em virtude do aniversário de 

emancipação política do município de Palmeira do Piau í

PI. " 

O Excelenllssimo PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUi-PI, o senhor 

JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 

do munic ípio ; 

DECRETA: 

Art. 1° Decreta feriado municipal no d ia 09 de julho de 2020, am virtude do 

aniversário de emancipação política do município de Palmeira do Piauí-PI no dia 09 de 

julho. 

Art. 2" Este Decreto entra em v igor na data de sua assinatura e será publicado no 

Diário Oficial dos Municípios. 

Gabinete do Prefeito Municipal da Palmeira do Piauí - PI, 08 da julho da 2020 . 

Cert~ique-se 

Publique-se 

Cumpra-se 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


