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PREFEITURA DE IPIRANGA DO PIAUI 
PRAÇA ROSA COR1EZ 
06553747/0001·53 Exoo:lclo: 2020 

DECRETO N• 16 , DE 02 DE MARÇO DE 2020 • LEI N.807 

Abn, no o,çamentIJ vigenàl crédilD iJdiciona/ sup/ement,r e da OIJÚaS providências 

DECRETA: 

Art i go lo.- Fica aberto no orçamento vigente , um crédito adicional suplementar na 
ini:portAncia de R$173. 500 , 00 distri buídos as segui ntes dotações : 

Suplementação { + ) 173.500,00 
02 02 01 GABINETE DO PREFEITO 

24 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 
:3.3.90.33.00 P"-5SAGE'1S E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 

1.000,00 
F.R.: 1 001 OC 

001 Recursos OrclMrtoa 
100 000 o. ... 

02 02 02 SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

!lO 04.123.0005.2012.0000 MANUTENÇÃO DO OEPT. DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIO()S OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 

3.000,00 
F .R.: 1 001 OC 

001 R«:\nos ~OI 
100 000 Geral 

02 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL OE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIOOS PUBLICC 

179 17.452.0019.1074.0000 CONSTRUÇÃO OE MÓOULOS SANITÁRIOS 
4.4.90.51 .00 OBRAS E 1'1STALAÇ)ÔES 

150.000,00 
F.R.: 1 510 OC 

51 0 Outru Trantfer6nclu de Convmlo:a da União 
110 000 Convtnle&. 

02 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

712 12.361.0031.2103.0000 MANUTENÇÃO E OESENVOI.VIMEITTO DO ENSINO FUNDAI 8.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL OE CONSl.1,10 F.R.: 1 124 OC 
124 Outras TraR&1ot6nclas do Roanos do F'NOE 
115 000 Rowrsos Vlnculaclos 

02 02 11 FMS • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

710 10.301 .0012.2237.0000 AÇOES E SERVIO()S PUBUCOS OE SAUDE • EMENDA INOI 10.500,00 
4.4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATE~IAL PERMANENTE F.R,; 1 214 OC 
214 Translertnclas Ftn:b a Fundo do RCICl..ll'IOI cio SUS provonlent.os do GcNom 
115 000 Rlli1QJl1.f" Vil'!~ 

DECRETO Ni 16 , DE 02 DE MARÇO DE 2020 - LEI N.807 

02 02 11 FMS • FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE 

711 10.305.0012.2238.0000 
3.3.90.36.00 

MANUTENÇÃO PFIOGRAMA VIGILÂNCIA EM SAUOE 1.000,00 
OUTROS SERVIÇOS OE TERCIEIROS • PESSOA FÍSICA F.R. : 1 214 OC 

214 Tranoldncw Fundo o Fundo do Rec:tnoo do SUS provenlentoo do Gowm 
115 000 Rewrsos Vlnculacbs 

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anteríor eerá coberto com recursos 
provenientes de: 

Anulação: 

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO 

15 04.122.0003. 1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE 
4.4.90.52.00 EOIJIPAMEITTOS E MATERIAL PERMANENTE 
001 Recursos Ordnários 
100 000 Gorai 

02 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PU 

176 17.452.0019.1009.0000 OBRAS OE SANEAMcNTO 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
510 Outras Trensfe,4nclas de CorrvAnlos ele LWAo 
110 000 Con-

02 02 11 FMS - FUNDO MUNICI PAL OE SAÚDE 

452 10.301.0012.1197.0000 
4.4.90.51.00 
001 
300 000 

Anulação (. ) 

CONSTRUÇÃO, ReF e AMPL. oe POSTOS oe SAÚDE 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
Rtc<J,... Ordnénos -

Artigo 3o. - Este decreto entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Ipiranga do Piauí - PI, 02 de março de 2020 

Josa SANTOS RaGO 
PREFEITO MUNICIPAL 

·12.000,00 
F.R. Gnipo: 1 001 00 

-1 50.000,00 
F.R. Gnipo: 1 510 00 

-11.500,00 
F.R. Gnipo: 1 001 00 

-173.500,00 

Estado do Piaui 

PREFEITURA DE MONSENHOR GIL 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 018 DE 12 DE MAIO DE 2020 

Esta.be1ece novas medidas de 
enfrentamento da pandemia da COVID-
19 e dá out ras providências . 

o PREFEITO MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL, Estado do Piauí, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o art. 109, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO as razões expostas nos Decretos Municipais nº 006 de 16/03; n" 
007 de 23/03; nº 008 de 03/04, nº 009 de 03/04; n° 14 de 04/05; n° 15 de 04/05 e n° 16 de 
04/05/2020; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual n° 18 .902, de 23 de março de 
2020; 

CONSIDERANDO que medidas devem se.r acrescidas para que não haja a circulação 
do vfrus, especialmente pela existência de casos suspeitos no âmbito do Município de 
Monsenhor Gi l·PI e casos conflnnados em municípios circunvizinhos; 

CONSIDERANDO que as medidas restritivas de circulação de pessoas devem 
continuar e, sendo posslvel, serem ampliadas, para evitar que a situação saia do controle; 

P E C BETA; 

Art. 1 ° - Ficam estabelecidas novas medidas de prevenção do contágio e 
enfrentamento da emergência de saúde pública de Importância Internacional decorrente da 
COVID-19, nos termos deste Decreto. 

Art. 2° - Fica determinado o fechamento dos acessos rodoviários secundários à 
cidade de Monsenhor Gil-PI e a instalação de barreiras com a finalidade de controle sanitário e 
orientação nos acessos principais, a saber: Praça dos Ferreiras - Rua José Raimundo, centro 
(Ponte de acesso à entrada da cidade) e na Avenida José Miguel, bairro cachoeira (Ponte João 
Ferreira Uma). 

§1º - Deverá ser instalada em cada barreira uma unidade de atendimento com tenda, 
material para higienização de veículos, panfletos educativos sobre a COVID-19, com pelo menos 
04 (quatro) servidores municipais ou voluntários em cada escala. 

§2º - O aux~io dos voluntários inscritos e admit idos mediante prévia análise e 
aprovação pela Secretaria Municipal de Saúde carcicterizará prestação de relevi:!nte serviço 
público para todos os fi ns. 

§3º · Fica determinado o remanejamento de todos os servidores Investidos nas 
atribuições de fisca lização (tributária, vigilância, agropecuária, sanitária, serviço social) para 
executar suas atividades a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, mediante escala elaborada 
pela mesma nas barreiras de que trata esse artigo. 

§4º - A Administrõção poderá soliciti:!r "º Estado " disponibilização, em regime de 
urgênclé!, dos servidores Investidos ni:!s funções de fiscalização (Vlgllâncla, Sanitária, 
Agropecuária, Tributária e outros) lotados no Município de Monsenhor Gil-Pi para auxi liar na 
fiscalização e conscientização nas barreiras. 

§5º - A Administração poderá solicitar auxflio das forças de segurança (Polícia Militar, 
Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e Exército), em 
regime de colaboração mútua, para i:!companhar e gi:!rantir a ordem durante o período de 
restrição de acesso. 

§6º - Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias e os condutores 
questionados acerca de seu destino final. 

§7º - caso pretendam a entrada e/ou pennanêncía no Município de Monsenhor Gil-Pi, 
deverão ser prestadas informações requeridas pelos servidores para averiguar o grau de 
probabilidade de contaminação, bem como será realizada a hlglenlzac;ão dos veículos, colhidos 
os demais dados pertinentes, além de repassadas orientações acerca das medidas preventivas 
em relação ao novo Coronavírus; 

§8º · O não atend imento às determinações dos servidores investidos nas funções de 
controle dos é!cessos principais carcicterizará crime de desobediência, na forma do art. 330, do 
Código Pena l, suj eitando o Infrator à pena de detençilo e multa. 

Art. 3° - RECOMENDA-SE o confinamento domlclllar, devendo ser evitada a 
circulação de pessoas a nilo ser para acesso aos serviços essenciais e sua prestação, que 
deverá ser realizada preferencialmente de maneira Individual, sem acompanhante. 

Art. 4° • Fica instituído o Disk Denúncia Coronavírus, no telefone 86.98102-1077, 
a fim de obter a colaboração dos munícipes nas denúncias sobre: 

I - aglomeração de pessoas nos espaços e logradouros públicos, residências e 
estabelecimentos comerciais; 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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Estado do Piouí 

PREFEITURA DE MONSENHOR GIL 
GABINETE DO PREFEITO 

li - ausência de adoção das medidas de prevenção ao contágio nos estabelecimentos 
em atividade; 

III - descumprimento das medidas restritivas de funcionamento estabelecidas em, 
normas municipais, estaduais e nacionais publicadas para enfrentamento da pandemia da 
COVID-19; 

IV - outros atos que comprometam a saúde pública através da propagação de infecção 
virai relativa ao novo Coronavírus. 

Parágrafo único - O Disk Denúncia terá funcionamento através de ligações, 
mensagens via aplicativo WhatsApp, onde poderão ser encaminhadas Imagens, vídeos e outras 
Informações a respeito do descumprimento das medidas de segurança. 

Art. 5º - Fica SUSPENSO, até 30 de maio de 2020, em todo território do 
município, a atuação de vendedores ambulantes vindos de outros municípios. caso algum 
munícipe perceba a presença, deve comunicar Imediatamente a Policial MIiitar, no Grupo Policial 
MI iitar - GPM de Monsenhor GIi-Pi, através de ligações telefônica, mensagens via aplicativo 
WhatsApp para os telefones 86.98127-7745 e 86.99800-8150. 

Art. 6° - Fica determinado, por 15 (quinze) dias, o fechamento da rua José Noronha, 
no trecho da Rua Belinha Façanha até a sede da Prefeitura de Monsenhor Gil-Pi, a fim de se 
Implantar nesta via pública, tendas, cadeiras plásticas e pia para hlglenlzação para melhor 
controlar as aglomerações de pessoas e filas de dlentes da Casa Lotérica. 

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito de Monsenhor GIi, 12 de maio de 2020. 

~~ 
a oda i a 

niclpal 

Estado do Piauí 

PREFEITURA DE MONSENHOR Gil 

PREGÃO Nº 010/2020 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O OBJETO - FRUTAS E VERDURAS -

DESTINADOS A FUTURAS CONTRATAÇÕES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES 

DE MONSENHOR GIL - PIAUÍ 

ADJUDICAÇÃO 

O procedimento licitat6rio. modalidade Pregão, n• 010/2020 de que trata este 

processo, objetivou a seleção da melhor proposta para o objeto acima especificado. Foi em 

toda a sua tramitação atendida a legislação pertinente. 

Desse modo, determino que seja ADJUDICADO o objeto deste procedimento 

licitatórío ao licitante e lote. conforme segue: 

Monsenhor GIL-PI , 13 de maio de 2020. 

Pregoeiro 

Secretário 

Membro 

E~tado do Piau, 

PREFEITURA DE MONSENHOR GIL 
tUUl'fUllACtl 

MOt;JSEM:P§ÇL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2020 - PMMG/PI 
PREGÃO PRESENCIAL NO 010/2020 - CPI/PMMG/PI 

ATA EXTRATO PARCIAL NO 07 /2020 - PMMG/PI 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O OBJETO - FRUTAS E VERDURAS - DESTINADOS A FUTURAS CONTRATAÇÕES, A FIM DE 
A TENDER AS NECESSIDADES DE MONSENHOR GIL - PIAUI, 

Data da Sesslo: 16/03/2020 
Pregoelro: An10nlo carlos de Sousa Rios 
Adjudlcaçlo: 13/05/2020 
Homologaião, 13/05/2020 

OBSERVAÇÕES: 

• As empre~s s:ão de-tentara~ de expectativas de direito1 considerando o registro as: mesfflás cond.ções para efeito de 
contratação; 

• A liberação fkará adstrita à Ind icação de dotação orçamentirla que sustentar.i a despesa em conformidade com o 
planejame-11to realizado para o exercício vigente, bem como para o segu inte no caso de prorrogação da Ata de Registro; 

• O õrsão/ente fará a solicitação do objeto conforme a sua necessidade e de acordo com a disponibilidade de recursos 
orçamentários, observando sempre as condiçaí!-.s d!!!: registro, inclusive para efeito de c:hamamento de acordo com a!: 

capacidades dei:Jaradas ou m!!Smo prc1zo definidos para atendimE!nto; 

• A Ata de Registro N• 07/2020-PMMG/PI integra este Extrato Parcial como se nele estivesse transcrita para todos os efeitos, no 
teor contido no Preg.'lo N• 010/2020-PMMG/PI. 

Lote Único· FRUTAS E VEROU~ 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
MARCA/ 

UNID. QUANT. 
VALORUNfT. 

ABRICANTE IRS! 
U>,acate: tarTH1nho médio, 11 qualidade, com casca sa-, sem 

01 
nals de rupturas, amassados ou machucados, grau de INNATIJRA/ 

K1 400 RSS,50 
~ turlcl',ade ide.ai para o consumo, Tr.nl$PQnildos de forma CEAPI 
lttMu.ad1. 
~caxl: fruta d'e boa qualldade, Isento de sujidades, 

02 
~ bn,1 ncla1 terro~s e sujelras, apresll!ntando ~oluç.Jo IN NATIJRA/ 

Unld. 150 R$4,00 
ompleta de tamanho e rmturar;:io. Transportado CEAPI 
deciuadamente. 

-""· Tarrranho médio, livre de ama5sados e IN NATIJRA/ 
03 podredmentos, pau d!!: amadurecfmento apropriado 

CEAPI 
Kg soo R$4,00 

>ilracom;umo. 
~@lp: '1!.tegra, de li ti tialidade, coml):lct:i e firme-, com 
~lha:5, f l'e'S(iill5 e vh;oHs, sem le~es de origem físk:a e 

INNATIJIW 
04 ~dnk:a, perfura~s @- cones, tamanho e coloraçJo 

CEAPI 
Kg 50 RSS,00 

niformes, l~m,n de sujldildes, parasitas e l;JrvilS, 

ranwortad.a de fcmna :ad~ua d1. 

05 
~ce: tamanho médio, l1 Yre de partes estragadas-, 1rau IN NATIJIW Pés soo R$2,50 
kt amadur(!(lrmnto .acrocul.ado par.t consumo. CEAPI 

06 ~ho. Griúdo, desenres-ta-do, de 11 aualldade. IN NATIJRA K, 100 R$24,00 
~lata doce: tamanho médio, rre5Ca com eu.ca de 

IN NATIJRA/ 
08 olor.içb carilcte1ística e ,em amassados e panes 

CE.A.PI 
Kg 150 RS4,oo 

~t,,g,da,. 
Jatai1a in1Je5i: tiJmanho médio, coloraç.3"o branei, livre de 

IN NATURA/ 
09 11\11$$.ldoS, mofos, ~rtes e-strapdu e sem brotar, grau 

CEAPI 
Kg 400 R$5,00 

Je amadurecimento i1prop1\ado par.t consumo. 

10 
Jeterraba: tarn.anho médio, fresca com c~uca de coloraçJo IN NATIJRA/ 

kg 300 R$5,00 
aracterfsliti e sem amassaidos e pairtes estragadiJS, CEAPI 

ebob branca: tamanho mldio. fresca com casta dê 
IN NATIJRAI 

11 oSoração caracterfstica e ,.m amassados e partes 
CEAPI 

Kg soo R$ 4,00 
~tragadas. 
fflOvra: tamanho n'WcUo, coloração laranja, fre!.ca, sem 

INNATIJRA/ 
12 mas.sados e apodtecimentos. erau de amadurecmento 

CEAPI 
Kg 400 R$ 5,00 

propr~o ~ consumo. 

CJ,eiro w-rde: folhas de cor verde. de ti ciualidade com 
'TIOlho graduado, composto de cebolinha e mentro. viçoso, 
0tilh1nte, fres.co, verde, 5cm e.xce-5.so de umidade, 5em 

13 
inals de ama,e lamento, com talos t.-mes, sem folhas INNATURA/ 

•✓.olho 1.000 R$ 2,00 muras ou murchii.s, com grau de evoluçio c:ompletc do CIAPI 
timanho, livre de insetoi, isento de danos por Qua'Quer 
édo fkica ou mednica. Molho equivalet1te a 120 grama~. 
ra nsportados de forma adequada. 

14 
L.aranJa: 111/'re de amassados e apodrecimentos, grau de INNATIJRA/ 

Kg 2.0000 R$ S,00 
mo1duredme~oacr0Driado oara consumo. CIAPI 

15 
Vlaç5: tamanho médio, fresca com casca de cok,rac;ão INNATIJRA/ 

Kg 2.000 R$ 8,00 :araeterfstica e ,em amassado, o partes es:ttaii.idas. CEAPI 

I& 
._.aeaxe:l,a: tamanho ffllklo, llvre de apodredmentos. g,au INNATURA/ •• 400 R$ 4,00 
:le amadurecimento apropriado para consumo. CEAPI 

17 
\4amão: tilmanho médio. fresco com casca de coloração INNATIJIW 

Kg 2.000 R$ 4,00 :af1C1Grf1dca o ,om amas.sados o cartos estr~das. CEAPI 
M4!1ancla. Tamanho médio, livre de amassados e 

INNATUAA/ 
11 podredmentos, grau de amadurecimento apropriado para 

CIAl'I 
Kg 2.000 R$ 2,50 

:.ons.umo. 
Melão: de 11 qualidade. fresai, com maturação adequada 
o co~. com ospecto, cor e cheiro e $.11:bor próp,los, 

:om polpa firme e lnto1cta, devendo ser bem desenvolvido, 
INNATIJRA/ 

19 ~to de parasitas, lar.,as, material terroso e sujidades, sem 
CIAPI Kg 400 R$ 4,00 

!anos ffsicos e meclnicos oriundos do minuseio e 
ran.spo~. de colheita l'tcente. MVl!!ndo se, transpott.idos 

:Se forma adequada. 

20 
f'ePII\O: tamanho médio, fresco com casca de cokl,ação INNATURA/ 

Kg soo R$ 4,00 :ar1cteristic,1 e iem amaisadoi e oanes estr.madas. CIAPI 
~mentio, Tamanho pequeno • médio, cok>ra(Jo 

21 
Mvordeacb a mesclada dê esvcrd<!ado com Yl'.!l'l'n(!lho, sem INNATURA/ 

Kg 300 R$ 5.00 
;,arte,. ipodrecidas, grau de amadurecimento apropriado CEAPI 
~r,1ccnsumo. 
~no: integro, de 11 qualidade, compacto e firme, com 
olh.ls frtstas ê viçosas. s.êm les&.5 de ortiem fisb ou 

INNATIJRA/ 
22 mdnica, perfwações e cortes, tamanho e coloração 

CIAl'I 
Kg 500 R$ 5,00 

.w1 lformes, lsentoi de iUJldades. piri5ltas e t11v.u. 
ranmnnados de forma adMl1.ida, 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


