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ESTACO DO PIAUI 

PREFEIT\JAA MUNICIPAL DE CURRAIS-PI 

Gabinete dô Prefeito 

Decnm ri"º' de Março de 2020 

Dilplle NIJn • ....._ para 

~ da ---- de 
... ....... - flapor11ada hda--- ...... do -· 
_..,_eMoatrapiWiJldh± 

O l'llFED'O DE COJ111AJS. BIiado do Piam. DO IIIO dll auihuiç,llea 
que lhca llo oonfi:ridu pelo aat. 70, íncáo VII. da Lei ClrJpküca Munieipa], o 
oomidcnodo o ditpOÃO DO aat. 37 da ·Comtituiçlo P-ederal; 

CON8ID&ll&NDO a exi.enci1 ctt· pll'4mia do COVJD-19 (Now 

Ca:ouavfrus). nm tl:rlllOI derlmwlo■ pela Oqpminçlo Mamdia1 de Sdde (OMS); 

CONRID&IIANDO • recoo~ expectidM pelo Míníltl6rio da 
Saúdo cm 13 de ma:çode 20'lO; 

CONSID:RRANDO • modida de emea.,e...,iM de A6do púbtka 
defiDíd■a DO Docrào E'.lla4lal tr Ili.IM, de 16 de ~ de 2020, pelo 0owmo do 
&lado do Piaul o • ~ DO e:iftoilNNM#4'> ' mmaça d,., ............ do novo 
Commvfnas; 

CONSIDEliNDO que • litulçlo demanda o cmprcao lllpdl: dD 
mcdidal do JnYCDÇlo. ocnrulc e, c.-NJlo íA-> do ri-. dw.-o~' ... p6bUca. 
• fim do ovitar adi-llltÇIO da dDmça. t1,t1 :nnnicfpio di8 ~ 

COWllANDO o podido cl■ O..niraçl,, Mundial do s.6do• para 
que o■ p■fw n:dobraD ocompramcâmcalo ooaua a padrmja cio Novo c-v&u.; 

DllCJl:&TAJ 

Arr. 1-Fica proibido deallv cll ~ do Maafdpio do CumillPl. 
a cimilaçlo de &IIÕUI o dcmlil ~ d6 lnnlp0Clt de 1tupo1 de ,-oa. ICjam ctea 

públicos ou pi"8dos. por mm ÍPI.W!'TN att a _. da tm:M2 de 
cmcr,miaem PJ'+ públjça. 

Art. l- Pica lll8ldidas por J18ZO indetamimdo. a demais medidas 1U 
-~da~ de saúde piWica de Ô1lpOdiJW mla'Dlcional decoumte 
do IIO\IO coronav&us decretadas amriormmtc. 

Oabi.c:e do Prd'eito de CUnlis-Piauí, em 01 de Abril de 2020. 

~ a4 c,_çj 
DE SOUSA SANTOS 

PREFEITO DE CURRAIS-PI , • 
. -~ n. ·,:a,'.,) .., ... . ~ ,...o.,:•~ f'riP'.,,., _ 

ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL OE CURRAIS-PI 

Gabln- do .Prefeito 

Decreto n11 09, de abril de 2020. 

Dhiplla labr-. o pCIIIID faaft:allwO nos 
~•MlldadesàAClffllnllt:'acac, 
Hblca Munldpel Direta do Poder 

-~ 

O PREFE10 DE QIRRAIS, Estado do Plaul, no uso das alribulções que 

lhe são corifertdas pelo art. 70, lndso VII, d~ Lei ()rgAnlca Municipal, 

CONSIDERANDO o feriado nacional da sextasfelra santa, no dia 10 de 

Abril de 2020. 

DKRffk 

Al't. 1• - Flc:a dantado pomo facultado - MrVld- dol 6,.._ • entidades 

d1 Admlnistr.clo Publk:1 Munldpal Dll'ffl do Podei' becutlYo, no dia 09 de abril de 2020. 

Art. 21 - bcluenHe do ponto faalltati\lo definido neste Decreto os serviços essenciais e de 

lni.-.se pdl,llco. pl'fl1Wdos pelo Munldplo • popul■çlo, qua dwarlo ser Nallz~os 

nonmilmente. 

Ga:blnf!te do ~to de Currais- Piau(, em 01 de Abril de 2020. 

4 
RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS 

PREFEITO OE CURRAIS-PI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE- PI 
Av. Joaquim Amlm:io, sln - Centro - CE!P: 64.785-000 

Dlrwu Arcoverde - PI 
CNPJ: 07.102.106/0001""5 

Comissão Pennanente de Lidtação 
Aviso de Licitação 

Processo Admínistrativo nº 012/2020 
Tornada de Preços llf' 006/2020 

A Prefeitura de Dirceu Arcoverde - PI comunica aos 
lnteressados que fará realizar às 09:00 (nove) horas do dia 20 de abril 
de 2020, abertura de Tomada de Preços nº 006/2020, cujo objeto é: 
Contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de 
Pavimentação em Paralelep(pedo num total de 2.933,00 m2, em diversas 
ruas da sede do munidpio de Dirceu Arcoverde - PI, de acordo com o 
Projeto e Plainllhas que acompanham o Edltal, O Edital e seus anexos 
estão a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal situada na 
Avenida Joaquim A. Ribelro s/n- Centro e no endereço 
tce.pí.gov.br /licitações. 

Dirceu Arcoverde - PI, 01 de abril de 2020. 

Aderaldo Perelra Dias Junior 
Presidente da CPL 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


