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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI 
CNPJ: 01 .612.587/0001 -52 
Av. Domingos Lourenço Jorge, 85 - Centro - Lagoinha do Piauí 

TERMO DE ADJUDICAÇAO 

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 -PMLP. 
VINCULAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2021 

Concluídas as fases (Interna e Externa) do procedimento licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021. 
depois de realizadas as sessões de acordo com a Ata Sessão de Abertura , juntada ao Processo 
Administrativo, ao qual se vincula o procedimento ora adjudicado, depois de realizadas as rodadas de 
lances e negociações pertinentes, bem como julgamento das habilitações, chegou-se ao seguinte 
resultado: 

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E PARCELADA LOCAÇÃO DE VEICULOS - MAQUINAS-HORAS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS 00 IIUNICIPIO DE LAGORINHA 00 PIAUI-PI 
LOTES EMPRESAS VALOR DO LOTE 
Item 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10M3, TRUCADO, POTENCIA 
230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE VENCEDORA: 
AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAL NA OPERAÇÃO PAC BASTOS JUNIOR RS 59.750,00 
AF _02/2017. CNPJ 36253390/0001 -59 

ITEM 11- ROLO COMPACTADORVIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, 
VENCEDORA: POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,2011 1,65 T, 
PAC BASTOS JUNIOR RS 48.150,00 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF 11/2016 

CNPJ 36253390/0001 -59 

ITEM Ili• TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAÇAO VENCEDORA: 
4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA • MATERIAIS NA PAC BASTOS JUNIOR RS 29.370,00 
OPERACÃO. AF 02/2017 CNPJ 36253390/0001-59 
ITEM IV· CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 VENCEDORA: 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POT~NCIA 189 CV PAC BASTOS JUNIOR RS 18.292,50 INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 
CAPACIDADE 6 M3 • MATERIAIS NA OPERACÃO. AF _0612014 CNPJ 3625339010001-59 

As fases (Internas e Externa) ocorreram em conformidade com a legislação vigente ocorrências que foram 
assent8das na respectiv8 ata da sessão que P8SS8 a integrar este Termo de Adjudicação como nele 
transcritas, cujo resultado somente foi proclamado depois de análise da conformidade das propostas e dos 
documentos de habilitação. Aberta oportunidade para assentamento de motivos recursais , tudo em acordo 
com as exigências do Edital , todos os presentes declinaram do direito de recorrer afirmando que todo o 
procedimento foi conduzido de acordo com o Edital e exigências legais, Os documentos de habilitação 
foram examinados pelo licitante presente na sessão, rubricados, como também pe la Pregoeira. O 
Processo Administrativo foi instruído com as propostas comerciais, documentos de habilitação e demais 
documentos inerentes ao procedimento, o qual vai por este termo de adjudicação devolvido a autoridade 
máxima da Administração para exercer o ATO DE CONTROLE FINAL (homologar, revogar ou anular) a 
licitação . conforme seja o caso, depois de procedido os atos de reexame da matéria inerente ao 
procedimento ora encaminhado. Por força deste Termo fica adjudicado o resultado a favor da empresa 
que ofertou a melhor proposta . Estando assim concluídas as atividades inerentes ao Pregão Presencial nº 
08/2021 - PMLP, o resultado é submetido à anuência , análise e decisão final por parte autoridade superior 
da Prefei tura Municipa l de Lagoinha do Piaui-PI , vinculado ao Processo Administrativo em destaque na 

ementa . 
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUI 
CNPJc 01 .6 12.587/0001 -52 
Av. Domingos Lourenço Jorge, 85 - Centro - Lagoinha do Piauí 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 -PMLP. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04512021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA DO PIAUÍ -PMLP, no uso de suas atribuições legais, depois de 
examinar documentação relativa ao Pregão Presencial nº 08/2021 - PMLP, vinculado ao PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 045/2021 - PMLP. tendo em vista os registros das ocorrências assentadas em Ata da Sessão 
realizada no dia 29/07/2021 , e resultados publicados em 12/08/2021 e tudo mais que dos autos consta. 
Resolve: HOMOLOGAR, os atos praticados em todo o procedimento licltatórlo na modalidade Pregão 
Presencial n• 08/2021 , "TIPO MENOR PREÇO" , "ADJUDICAÇÃO POR ITEM" , realizado no dia 29/07/2021 às 
09h30min na Sala da Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL LAGOINHA 00 PIAUI 

/PI de acordo com os registros constantes em Atas/Relatórios/Adjudicação, feitos pela Pregoeira, 
devidamente nomeada, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E PARCELADA LOCAÇÃO DE 
VEICULOS - MAQUINAS-HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS DO 
MUNICÍPIO DE LAGORINHA DO PIAUÍ-PI, de tal modo que este procedimento produza efeitos legais nos 
termos do Art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em combinação com a Lei nº 

10.520102. 
Ê o termo de Homologação Pregão Presencial nº 0812021 - PMPL válido para o resultado que segue abaixo: 

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E PARCELADA LOCAÇAO DE VEICULOS- MAQUINAS-HORAS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE LAGORINHA DO PIAUI-
PI 
LOTES EMPRESAS 
Item 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10M3, TRUCADO, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM VENCEDORA: 
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAL PAC BASTOS JUNIOR 
NA OPERAÇÃO AF _02/2017. CNPJ 36253390/0001-59 

ITEM li• ROLO COMPACTADORVIBRATORIO TANDEM, ACO 
VENCEDORA: 

LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO PAC BASTOS JUNIOR 
10,20111 ,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M · MATERIAIS 
NA OPERACÃO. AF 11/2016 

CNPJ 36253390/0001-59 

ITEM Ili • TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, VENCEDORA: 
TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA • PAC BASTOS JUNIOR 
MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 02/2017 CNPJ 36253390/0001-59 
ITEM IV · CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 
13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 VENCEDORA: 
CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE PAC BASTOS JUNIOR 
ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 • MATERIAIS NA OPERAÇÃO. CNPJ 36253390/0001-59 
AF 06/2014 

Lagoinha do Piaui - PI, 16 de agosto de 2021. 

Kelly Alves Alencar 
Prefeita Municipal 

VALOR DO LOTE 

R$ 59.750,00 

RS 48.150,00 

R$ 29.370,00 

RS 18.292,50 

Decreto n<Oq)2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO 

MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 
pmmorrodochapeu@hotmail.com 

Dispõe sobre o retomo das atividades presenciais no 

âmbito da Rede Municipal de Educação de Morro do 

Chapéu do Piaul e dâ outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU DO PIAUi, MARCOS 

HENRIQUE FORTES REBELO, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais, notadamente 

as contidas na Lei Orgânica Municipal, e, ainda, 

CONSIDERANDO que, em decorrência da situação calamitosa ensejada pela 

Pandemia da Covid 19, as atividades regulares de ensino da rede municipal passaram a ser 

executadas de forma extraordinário, mediante ferramentas de ensino à distância; 

CONSIDERANDO que os números de infecção e óbitos decorrentes Covid 19 se 

apresentam em queda e, ainda, levando-se em conta o avanço da imunização da população 

advinda do processo de vacinação; 

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar as condições que favoreçam a 

realização de atividades escolares presenciais de forma segura para estudantes e profissionais 

da educação; 

CONSIDERANDO a importância das interações presenciais nas escolas com 

professores e colegas para a saúde emocional e aprendizagem dos estudantes, comprovada por 

evidências cientificas sobre os efeitos negativos de longos períodos de suspensão das aulas 

presenciais; 

CONSIDERANDO que, em âmbito nacional, as atividades de ensino foram 

reconhecidas como essenciais; 

CONSIDERANDO a oferta do ensino hlbrido como possibilidade para a garantia da 

aprendizagem no contexto em que é necessário o revezamento de estudantes para o respeito 

Q~os protocolos sanitários; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 01/2021 do Conselho Estadual de Educação do Piauí 

-CCE/PI. 

DECRETA 

Art. 1° Os procedimentos para a organização das Unidades de Ensino da Rede Municipal, 

com vistas ao retomo dos estudantes às atividades presenciais, deverão estar em 

conformidade com o disposto no presente Decreto. 

Art. 2° - As aulas e demais atividades presenciais deverão ser retomadas nas Unidades 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental, na forma regulamentada por normativa 

própria da SEMED - Protocolo de Retomada, onde consta a programação das fases 

evolutivas de retomo às atividades totalmente presenciais. 

Art. 3° - O retomo às atividades presenciais serà facultativo aos estudantes, sendo que, 

aqueles cujo pais/responsáveis optarem pelo ensino à distância, deverão realizar as 

atividades na forma remota, mediante caderno de atividades e interação por intermédio 

de instrumento virtuais/digitais disponíveis. 

§ 1 ° As Unidades de Ensino devem garantir que todos os estudantes que optaram pelo 

ensino remoto tenham acesso a todas as atividades propostas. 

§ 2° A entrega das atividades será instrumento para apontamento de frequência para os 

estudantes que permanecerem em ensino remoto. 

Art. 4°. O profissional de educação que pretenda permanecer em regime de teletrabalho 

deverá apresentar à SEMED, requerimento apontando a necessidade de permanência 

no regime remoto. 

§ 1° - Será considerado o Requerimento que estiver em conformidade com o rol de 

comorbidades orientadas pelas autoridades de saúde, constante no Anexo 1, parte 

integrante deste decreto. 

§ 2° - O requerimento de que trata este artigo deve estar acompanhamento de 

documentos que ratifiquem o pleito do servidor requerente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO 

MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 
pmmorrodochapeu@hotmail.com 

§ 3º - Além das pessoas enquadradas em patologias constantes no Anexo desta norma, 

também deverao permanecer dispensando suas atividades de forma remota servidores: 

1 - com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos: e 

li -gestantes ou puérperas. na forma da Lei Federal nº 14 .1 51/2021 . 

§ 4° - Os critérios definidos por esta norma podem ser alterados, a qualquer tempo, a fim 
de atender orientações de órgãos de controle e segurança de saúde pública. 

Art. 5° - Os registros pedagógicos de todas as etapas e modalidades deverão ocorrer na 

seguinte conformidade: 

1 - registros referentes ao planejamento. frequência e avaliação dos estudantes das 

Unidades de Ensino que atendem · Educação Infantil/pré.escola, Ensino Fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos - EJA regular, no que couber a cada etapa/modalidade; 

li - Diário de Classe: documento a ser utilizado para registro. com preenchimento de 

todos os campos, com indicação das atividades postadas em ambiente virtual. 

Art. 6°. As horas-aula referentes ao horário coletivo, hora-atividade e hora-individual 

deverão ser destinadas ao planejamento coletivo entre os professores em trabalho 

presencial e os que se encontram em teletrabalho. 

Art. 7° Deverã ser assegurado a todos os estudantes e profissionais em exerclcio nas 

Unidades de Ensino: 

1 - as condições para o cumprimento dos protocolos de saúde necessários para a 

presença nos ambientes educacionais; 

li - a utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPls; 

Ili - indicações do Protocolo de retomo às atividades regulares presenciais produzidas 

em conjunto com os educadores da rede municipal de ensino. 

Art . 8° - Os casos excepcionais ou omissos serão resolvidos pela SME. 

Art. 9° - Esta lnstruçao Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Morro do Chapéu do Piaul. aos dezessete dias do mês 

de agosto do ano de dois mil e vinte e um. 

M~~rt~ 
Prefeito Municipal 

ANEXO! 

Grupo de comorbidades Descrição 

Diabetes Melitus Oeficiencia na produção ou no aproveitamento da insulina, que é o hormônio que 
permite a metabolização da glicose. 

Pneumopatias crônicas Individues com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar 
graves obstrutiva crônica, fibrose cistica, fibroses pulmonares, pneumoconioses, 

displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides 
sistêmicos, internação prévia por crise asmatica). 

Hipertensão Arterial HAR = Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas 
Resistente (HAR) recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes 

classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com 
frequência, dosagem apropriada e comprovada Adesão ou PA controlada 
em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos. 

Hipertensão arterial PA sistólica > ou = a 1 SOmmHG e ou diastólica > ou = a 11 OmmHg 
estágio 3 independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) e/ou 

comorbldade 

Hipertensão arterial PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg 
estágio 1 e 2 com LOA na presença de lesão em órgão-alvo (LOA) e/ou comorbidade. 

e/ou Comorbidade 

Doenças Cardiovasculares 

Insuficiência Cardlaca (IC) IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em 
estagies B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart 
Association. 

Cor-pulmonale e Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primaria ou secundaria. 
Hipertensão Pulmonar 

Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, 

Cardiopatia Hipertensiva 
sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões 
em outros órgãos-alvo) 

Síndromes coronarianas crônicas (Angia Pectoris estavel, Cardiopatia 
Síndromes Coronarianas lsquêmica, pós Infarto Agudo do Miocârdio, outras) 

Lesões valvares com repercussão hemodinàmica ou sintomalica ou com 
Valvopatias comprometimento miocârdio (estenose ou insuficiência aórtica; estenose 

ou Insuficiência pulmonar, estenose ou insuficiência tricúsplde, e outras). 

'/. 
';{,; 

Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; 
Miocardiopatias e cardiopatia reumática. 
Pericardiopatias 

Doenças da aorta, dos Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos. 

Grandes Vasos e Fistulas 
arteriovenosas 

Arritmias Cardlacas Arritmias cardíacas com importância clinica e/ou cardiopatia associada 
(fibrilação e flutter atriais; e outras) 

Cardiopatias congênita no Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises 
adulto hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento 

miocàrdico. 

Próteses valvares e 
Dispositivos Cardíacos Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos 

Implantados cardíacos implantados (marca-passos, cardiodesfibriladores, 
ressincronizadores, assistência circu latória de média e longa 
permanência) 

Doença Cerebrovascular Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico 
transitório; demência vascular. 

Doença renal Crônica Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular 
<60ml/min/1 ,73 m2) e slndrome nefrótica. 

lmunossuprlmldos Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas 
vivendo com HIV e CD4 < 350 células/mm3; doenças reumáticas 
imunomediatas sistémicas em atividade e em uso de dose de prednisona 
ou equivalente > 1 Omg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou 
ciclofosfamida; demais individues em uso de imunossupressores ou com 
imunodeficiências primárias. 

Anemia Falciforme Anemia falciforme 

Obesidade Mórbida lndice de massa corpórea (IMC) > ou = a 40 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO- PI 
AV. JAIME SOARES, 420 - CENTRO - CEP: 64495-000 
CNPJ: 41 .522.343/ 0001 - 01 

DECRETO N º 058/2021 JARDIM DO MULATO - PI, 27 DE AGOSTO DE 2021. 

Autoriza a realiza ção d e e vento s p ú blic os 

e privados d e forma te mporá ria dura nte 

a situação d e e m erg ê ncia d e corre nte do 

c o ronavíru s. 

O PREFEITO MUNICIPAL D E JARDIM DO MULATO , no uso de suas a tribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgãnica do Município de JARDIM DO 
MULATO - PI. 

DECRETA 

Art. 1 ° - A partir do dia 27 de agosto de 2021, fica autorizado a realização 

de eventos culturais e musicais (ao v ivo ou mecanizado) de caráter público o u 

privado no município de Jardim do Mulato-PI, desde que respeitado as 

seguin tes m edidos: 

a ) Uso de máscara; 

b ) Limite máximo de 50% (cinque nta por cento) da ocupação da área; 
c) Distanciamento de 2 metros e ntre as mesas; 

d ) Disponibilização de álcool em gel para reforçar a higienização de 

mesas e cadeiras; 

Art. 2 ° - A realização dos eventos mencionados no artigo ante rior deverá 

findar a té às 23h. 

Art. 3 ° - Revogam-se exclusivamente as disposições que forem 

conflitan tes com o presente Dec reto, sendo que as d isposições que não forem 

conflitantes ou complementares ao presente Decreto ficam ratificadas. 


