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DECRETO •No,1./)~2022 

Paull!Stana-P.I, 04 de Julho-de 21>2.2. 

Situação anormal, carac:tulzada como 
SITUAÇÃO DE EMERGiNCIA, em toda extensão 
tenitorl.al do munldplo da Pa.ullstana, Esta.do do 
Plauf, afetado pela uc:a (14'120),. conforme 
PORTARJA/MDR Nº 26012022. 

O Prefeito Munfclpal de Pa.ulistana, Estado do Piauí, no uso .de suai; 
.atribuições legais que lhes são conferidas pela Ler Orgânica Municipal art. 
66, VI, ;pelo Decreto Federal nº 7.257 de 04 -de agosto de· 2010 e peta 
Lei Federal 12.340 de 01 de. dezembro de 20tO, que ·dispõe sobre o 
sistema naclona:I de Defesa Civil - SINDEC, e1 Decreto do Estado do Plauf 
n° 1,6.674 de: 12 de julho de 201:6, 

CONSIDERANDO que apesar do aumento dos lndices pluviométricos 
que lnddlram neste município, não ,restou suficiente par:a .. atender as 
necessidades.. destes· munícipes quanto. ao acesso a .ágl!la potável para o 
consumo humano e animal, bem como para a produção agrícola:; 

CONSIDERANDO que apesar das chuvas o.corridas em meses anteriores 
parte dos açudes e reserv.atórios· .encontr.am-se com sua capacll!lade 
áquem da média, causando preocupações, pedendo se: agravar no 
d.ecorrer do ano.; 

CONSIDERANDO que o período de seca é, uma realidade, conforme 
demonstra· previsão meteorológica para a região do semlárido di:> Piauí, 
na qual esta Inserido este municlp10: 

·CONSIDERANDO que não houve Incidência de chuvas no.s dois meses 
anterlos, bem como não há ,m3vlsão. de· chuvas para meses vindouros 
confonne prevls5es metereológlcas.; 

CONSIDERANDO a grande Importância do setor agrícola e pec!lárlo, 
principais· afetados, as perdas agrícolas registradas ocasionadas 
pronclpalmente pelas Irregularidades das chuvas durante o ciclo 
produtivo'; 

C:ONSIDl!RANDO que o parecer da CJi>ordf;lnaâorta Mtmlcipat· de
Proteção e D.efesa Civil no qual relata as ocorrências adversas. é
favo:r.áv:el à Decretação d.e SltWJção cte. Emergência 

DECRETA 

Ar.t • . 1°' - Fica Decretada Sltlllaçl!lo Allórmal .. em toda· extensãó ten1tor1àl 
no 1Mun!dpro .de Paullstan.a, Estado do Plauf, caracterizada, como 
SITUAÇÃO DE EMERGINC:fA. 

Ad. 2Q - As d'.espeS11$ deçorrentes de a~ pru,entlvas deste ch!er'eto 
decorrellão da Dotação Orçanientárta de reserva 'Cfe oontlng:ênda, 
autorlzan:do~se 'º desencadea'mento de ações: em:ergenclals de ·r:esj>OSl!as 
aos desastres, a .té o ·re·stabeJecJm ento da normaHdade. 

.Art •. 3º - R-ev.og_adas .. as disposições em conttá.rlo., este deueto entra 
em. vigor na, datal de sua publlt;tção e· te.rã vigência- de• 180 (Cento e 
Oitenta) dias. 

·REGISTRl:-:SE,- C-UMPRÃ-SI!. 

Gatilnete de· Prefeito, aos, quatro. dias. do mês· -de Jultro de do.Is· mil ,e 

vlnta e dbls. (04.0:1.202~·i ). A 
~ .·. 
m,l' oCo~ 

Prefelto Municipal 
ad 
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EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº: 076/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO 014/2022 

OBJETO: 'AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, LENÇÓIS, JALECOS, TOALHAS, CALÇAS E MACACÕES 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PAULISTANA-PI' . 

CONTRATADO: D F MOREIRA L TOA, CNPJ Nº 03,651,374/0001~5, 

VIG~NCIA: 31/12/2022. 

VALOR: R$115,631,00 (CENTO E QUINZE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS), 

FONTE DE RECURSOS: RECURSO PROPRIO, FMS, CUSTEIO, CONFINANCIAMENTO, HOSPITAL, 

FME, QSE, FUNDEB, FMAS, GSUAS e CRIANÇA FELIZ. 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 27/00/2022. 

Cbr--
Mauro iJP~ Silva 

Pregoeiro 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Munlçlpal de Paulistana {PI), toma pl'.ibliço que realizará de açordo com a 

leglalaçlo em vigor, a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO abaixo çftado, na çonfonnldade da Lei 

nº 10,520, de 17 de Julho de 2002, que Instituiu a modalidade Pregão, 1ubaldlérla à Lei nº 8.886/93 

e 1u11 atualizações, e Nonnu geral, do Decreto nº 10.024 de 20 de aetembro de 2019, bem çomo 

11 çoloca à dl1poalçlo doa lntereuados para prestar quaisquer 11çlareclmento1 a respeito do 

c:ertame liçltatórfo. 

► Pregão Eletrônico nº: 019/2022 

► Processo Administrativo nº: 062/2022 

Objeto: "Aquisição de condicionadores de ar de 18.000 btus para o Municlpio de Paulistana-PI", 

► Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM. 

► Adjudicação: POR ITEM. 

► Fonte de Recurso: FPM/TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202003012-5-FNDE. 

► Valor estimado: RS 63.384,09. 

► Data da abertura: 15107/2022 às 08:00H no 1ltlo: www.bbmnetllcltacon,çom.br 

► O Edital e seus respectivos anexos, bem como informações quanto as especificações, quantidades, 

prazos, valores estimados e demais condições estão disponlveis no endereço acima ou pelos sites: 

www.bbmnet1lçftaç011,com.br: https://www.tce.pl.aov.br/. 

► Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro no 

endereço eletrônico: maurolop@yahoo.com.br 

Paulistana-Pi, 04 de julho de 2022. 

Mau~va 
Pregoeiro 


