
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO - P1 
AVISO DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO - P1, através da CPL, torna público, que realizará 
licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 014/2020, do tipo MENOR 
PREÇO E ADJUDICAÇÃO POR ITEM, em 21/05/2020, ás 12:00h, tendo como objeto 
a locação de trator de esteira. VALOR: R$ 440.000,00. RECURSO: Orçamento Geral. 
EDITAL: Sede da Prefeitura Municipal de Curral Novo. TEL: 89-34660050. 

Curral Novo (P1), 04 de maio de 2020. 

Edgar Francisco do Nascimento 
Presidente da Comissão de Licitação 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO - P1 
AVISO DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO - P1, através da CPL, torna público, 
que realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS n. 00712020, 
do tipo MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO GLOBAL (EMPREEITAL)A 
GLOBAL), em 21/05/2020, ás 10:00h, tendo como objeto a Prestação de 
serviços de roço de estradas. RECURSO: Orçamento Geral. EDITAL: 
Disponível na sede da Prefeitura Municipal. VALOR: R$ 79. 100,00. TEL:: 
89-34660050. 

O MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO - P1, através da CPL, torna público, 
que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 014/2020, 
do tipo MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO POR ITEM, em 21X)5/2020, ás 
12:00h, tendo como objeto a locação de trator de esteira. VALOR: R 
440.000,00. RECURSO: Orçamento Geral. EDITAL: Sede da Prefeitura 

''nicipal de Curral Novo. TEL: 89-34660050. 
Curral Novo (P1), 04 de maio de 2020. 

Edgar Francisco do Nascimento 
Presidente da Comissão de Licitação 

u$ir4s, ESTADO DOPIAU 
Prefeitura Municipal de Elebío Veloo 
CNPJ 06.554.84410001-60 .  Praça José Martins, 41 - B 
CEP: 64.325.000 Fone (086) 3285- 1152 

	
fSss&Z# P,4R4 roço, 

RATIFICAÇÃO 
PROCFc() A N/S77t.4171'V N' O) 812020. mi/EI 

DJSPEN'i4 DE LJCff,ICÀO N'OO4'2020 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPA &ELESBÃOVELOS  
PRAÇA JOSÉ MARTINS, . 1- BBI4tR: VERMELHA 

EATSSÃO P404 TODOS CEP; 64.325-000 cNpI: O 554.844( 
E-MAIL; PMEVELOSO5I c.BR t'br/c 

- 
PORTARIA NO: 012 / 2020 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO, ESTADO DO 
PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 61), 

VI da LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - tOM, e 

CONSIDERANDO, as medidas estabelecidas para 
enfrentamento da pandemia da doença infecciosa virai respiratório causado 
pelo agente CORONAVÍRUS (COVID. 19); 

CONSIDERANDO, a decretação do estado de calamidade 
pública no município através do DECRETO NO: 013. datado de 13/04/2020; 

CONSIDERANDO, ser atribuição do poder público selar pela 
saúde e bem-estar da população, em especial de seus servidores em especial 
na atual situação de saúde pública enfrentada; 

RESOLVE: 

Art. 12 - Fica determinada a imediata antecipação das férias 
aos profissionais de saúde vinculados à secretaria municipal de saúde, no 
período de 04 de maio de 2020 a 02 de junho riu 2020: 

PARÁGRAFO ÚNICO - os profissionais que terão concedidas 
as antecipações das férias são os elencadou no anexo i. 

Art. 20- Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

Ano XVIII • Teresina (P1) - Terça-Feira, 05 de Maio de 2020' Edição iLX 

o 	lia 

ACOLHO a manifestação da Comissão de Licitaç6cs, bem como do Parecer Jundiso, e. coas 

Fundamento na Medida Provisória ri"  926, de 2020, que alterou a Lei n' 13.979, de 2020, RATIFICO 

a DISPENSA DE LICITAÇÃO para aquisição de bens e insumos de saúde (EPIs) destinados ao 

enfrentamento da emcrgõicia de saúde pública de insportdncia internacional decorrente do coronasirur 

no niunicipio de Elcsbão Veloso/PI, através de compra direta com as empresas 

DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob os' 05.348510/0001.26. com  sedc na As' Nações Unidos, 1069- Bairro. Vermelha - CEP. 
64.019.230 Teresina - P1, que apresentou a proposta mais vantajosa para os seguintes ]itens: 01.07  
1.5 .12 e 16. no valor total de P5. P5. 9.464,48 (nove mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e 

cota e oito centavos); 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE VIDA LTDA "Distribuidora 

Saúde Vida', inscrita no CNPJ sob o e' I0.645.510/0001-70, com sede na As Nações tinidas, 834 - 
Bairro Vermelha - CEP 64.019-230 - Teresina - P1. que apresentou a proposta mais vantajosa pata o 

seguinte 11cm. 04 no valor total de R$: 52 000.00 (cinquenta e dois mil reais): 
SÃO MARCOS DIST DE MED. EQUIP E MAT. HOSP. E 

ODONTOLÓGICOS L1'DA - EPP. Intenta 50 CNPJ sob o n' 03.894.96310001-74. com  sede na Rua 
Avelino Freitas, 498 - Centro - São Raimundo Nonalo - P1, que apresentou a proposta mais vantajosa 
pata os seguintes lisos: 05.06.08.09 e IS no valor total de 115: 19.324,00 (dezenove mil trezentos e 
vinte e quatro reais), e; 

opçÃo DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
HOSPITALAR LIDA "Opção IIosp,laIar', inscrita no CNPJ sol, o II' 28.006 ,01010001.53, com 
sede na As. Pedro Freitas, 1223- Bairro Vermelha-CEP. 64.018-000 - Teresina - P1. que apresentou 
a proposta mais vantajosa para os seguintes Itens: 02. 03. lO. 13 e 14. no valor total de 11$: 4.191,80 
(quatro mil cesto e noventa e um reais e oitenta centavos) 

Elesbão Veloao (P1), 01 de abril de 2020. 

José Roo Comes Barbosa 
Preei5o Municipal 

Elesbão Veloso 

ANEXO -1- DA PORTARIA 012 — 2020 

NOME DO SERVIDOR 
	

CARGO 
ALEX GON LVES DANTAS 

	
000NTOI.000 

MARCONDES CAVALCANTE SANTANA NETO  
	

ODONTOL060 
TAWSIA SOARES BARBOSA DANTAS 

	
ODONTOLOGA 

FRANCISCO VILARINHO BARBOSA NETO 
	

000NTOL060 
LARISSA MARIA MOURA GONÇALVES DANTAS 

	
000NTOLOGA  

TAMIRES ALVES DA SILVA 
	

TÉCNICA EM SAUDE BUCAL  
LUZIMAR MARCOS DE FARIAS 	

 
TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL  

REGINA CÉUA LUZ LEMOS 	  TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL 

AMANTHAKATIUSCA DE 50115* 
	

TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL 
EUZAIR PEREIRA DA COSIA LIMA 

	
TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL  

FRANCEIZINHA DE MACEDO CARVALHO 
	

TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL  
LETÍCIA LEAL DE LACERDA 

	
EDUCADORA FISICA  

IZAIANY RODRIGUES FERREIRA 
	

FISIOTERAPEUTA 
RICARDO PESSOA ROCHA MELO 

	
FISIOTERAPEUTA 

CLEIANA FRANCISCA BEZERRA MESQUITA 
	

ASSISTENTE SOCIAL 

[ALANNAMAYRA LOPES MARTINS 
	

FONOAUDIOLOGA 

Publique-se, para os fins do amigo 26 da Lei n' 8.666)93. 

Elesbão Veloso/PI - P1, 30 de abril de 2020 

JOSÉ RONALDO COMES BARBOSA 
Prefeito Municipal 

Fis. 

 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

Elesbão Vetoso (P1), 01 de abril de Z020. 

José Ron do Gomes Barbosa 
Pre 150 Municipal 

Elesbão Veloso 

  

Diário Oficial dos Municípios 
A prova documental dos atos municipais 



nOtOu. OMlUh'C II 00 10001) 
)l)M.eOéOhPtuÇOcl II' le000oto 	Pletol 

FIEICRISOv'U3'(' X0120.51 eoçStotçututp3nso 

0€B'SSODC PeNal eaés4aSoC11laoauSc Cdotas.. 20CZle 6. oheta a 
Ode, em. Toe.odsd. Preços 120201100000 leoas °r.çu . oSOrda velo ,e: 
!loseelrtç055 de2t4Ututm.m.00R1.nEnosj.d.Jdealnescaou6o 

o, t2n 	e 0.000112920 'nro'Medo ccxv, ro.etr'o,Oo 
o" .1 4' uo,al?19e.9,i rtoORt*oÇSçls S0.e,Cm'nOÉaPn'rormmoo 
LouØr se 2IC'34'! A,, seamnu rloeon 9e, cn,u oso es ro'aor, 
05015 lepos- Ir, 1 e91 OItO 0192 te, ,tt' 3010 cO'c 
'neloe.Oeamler 

'nseeco,° 900.rerol.1920 

Icou Advalo. Le'o 'coto 
Prne,ve00500coeiopetrerm0000acluIO, 

PRFPEISURAMIoNICIPAL DE IXOF)MAOR NOVA - Pi 

A11OSOOR LICITAÇÃO 

O MUIIICIP)O Oh QUE)Mr,L1A NOVA - M. oltercia do CPL. moo 
pctiao.q,at,eaboaSbn,oar,odal6sdcPRECAOPRESFNCLO.L 

o. C611e7112(L do 690 MENOR PREÇO  E ADJIIOICAÇAO POR ITEM, 
eor 111450020, MOR 50o 05010 0ClVO oiltloe OuSleçOnde uerea005 
ou derevnuoçoie. reerntngmeç m0oc*p'detea9soc0erl6seloda 
oçaeenude Raio X VALOR R$240900.® RECURS&Orçametrlo 

SOTAL Ornlusl na wds 96 Ple96lura vo Rota 4196 
Rcodrquns000Eon' 425-COIOISTEL:59-34A5.4590, 

0MUN)Cj1'1O DE OIJEIMAOA NOVA - PI, 91)0019 da CPI, 1.outa 
oiAhco.qancedjoob6c0.çdo, oarnçd*Ja6ePREIIÃOPRSSENCL11I. 
o 0111 5,4utpa%NORPREÇOEAf1JU(tiCAÇÁOPORITtiarir 
5,452320, 01 lTORt, Odeio 50100 clljrio a 8l,dslçEo de etelto101 
ocicoloioçoO o eederII'$oe VALOR. 1$ 181 825 IS RECURIIO 
OeçmttenOo Dor,'. ED'TAL: (00260.96 ria 9560 da Pllde000 00 RUO 
OrljssRoalr,gcnsCo56mn'009-Cevnu TEL 05,3195-0005 

Ousenada Nona (P1), 306, WN 9620211. 
.IIICIcENE 81.020 COlOS') 

Papil. inonc.c )v. 2 

RANKING 

Teresina tem a menor evolução de 
Covid- 19 entre as capitais do Norde 

Segundo o prefeito, o resultado no é 
motivo para a população abrir mão 
do isolamento social e dos cuidados 

mo elo, 

PuIMROIA.r.oe, 

O 0000 c0000AVkOO evolui 

coe, voador iotooaLlade da, 

30M665. 

ir-

r000lo. A coattoloq2o ti 

Ideia da Sadio que, ba.00dc em 

dodot do (oroes SUS e 

SUS do all.a 2 de usaiS eovelon 

que Teronlua poMuia menor eu!. 

na 

 

de enokção dos coao, do noto 

c0000ariros Oe,trvas eapioaus do 

Noeituer 

No dato do povqeio,, Terreneo 

pomrala 48 caso, cnoàlo,oadoo 

do Covid 19v 14 tibilou anuo 

dos pelo doença. Em Salvada, o 

.01)200 eco de 2,553 ouSou .100-

liom.slos o 112 .00eten RendA ;d 

havia noti2csolo 4.453 casota o 

26 óbi,00 Sco LuIs apr.anoa. 

na  2.963 couro do doença o 19^ 

nootes por Covid'19. E o dIas' 

Çso mais grave eta ccc PorIalro.o, 

que ii l,oasa oegcro'oolo 6.41" a' 

ooee5i8óbelou 

l'sco o poefrilo riocolo. Filho 

(PSDB), e, ee,uleado rio ti eco-

coo para a poptalaçdn do CapiU 

obn,e mau, dc isolamento noniol 

e doo ee,edio1.00 de hlgeoo,e entoo 

mendodas paro o comboIo da 

Cou,d19, ' , 00 ,o,dt0.l,.'CE) •". 	co° 

n,ornas copitoJJo Pte cosi 

slge.11ico que) 

Pelo cooirdoie, ptvci6..ceo 

coo escoo reodeiçaoo paio Casio' 

enunciou vencendo o niets. Não 

n,ediooeno, entiorços pra mm000 

a salde de noma povse dieoe. 

(5 ,eoreUn,e de iloevorno, Eec' 

naodo Saul, uoplooa que a ertol. 

(solo potIliuni ooeaoqoénoia doo 

,ordidao pencoces h. à,  POLO 
Pro(ntoora 'Tnroãoa holuleo seIs 

peocessoolo dialnociam000c,r ho-

boicote MIOIOI lo iooteoapetOcor, 

ou soja, do mancho moio cometa. 

e co obteres jonerato que 041* 

auOOtWOOi. Mas o momento o 

modo odeio, peedcocnoo soe civ' 

Coloca, p000qoe tesAs $001r 00,. 

.l,cn,ioeeoo.wencou dopeavodado 

dae.nasção. Noo podu,eoo conto, 

o entoo do oepetio otroernenoodo, 

eStados souS,b000ii,mon, 

METEOROLOGIA 

INICIATIVA 

Donos de bares e restaurantes 
lançam Festival Gourmet Delivery 

s000eeoal,ilrdade do Ilvorvos 

nog,iciac co Nnsi), repiCa. 

Ainda de acordo corno obre' 

loraesecutira da ,11brasel-I1, 

cava ieioialova visa e)odoc ou e.-

labeleci,erutoa que penrisam 

trrnao (Olopo para coniroisar 

Octc o m,n,mo do opreoçãc 

016 0000eguicom ertoi000 ir aees 

PI- iueoi,naemeorto apoia o 

crise geoaola pela poudoeoia. 

'O Pcstieol ti um moio de 

ajrranlmoe horto e reocaurdo-

teu doo seu, oloonroc l,abicoaio 

e ao, que ainda colo t-- 

de 	1— 

or0041n

decce,becti'Ios. 

Nococei,, ele.c tEm a opor. PoetdODU.urr, 

(unIdade de oleeeçer es solto 

jorodnsoo coco qualidade 

cegurnuço para oro 0000emi' 

doors através de vendas por 

delio,ey, tohe away (oelleodo 

00 local rum agoedomuoto) e 

deive doou' completo NeldIla 

Macdtlo. 

A peosonoo da lompo poro 

eira plomeioo semana de moio 

do chuva, sogoodo ire(o,ona o 

ulioearolog)oca V%'oovoo ('oslo. 

Ao boas anenjdas ceras ,eoboe' 

tudo, na trgiio Neoto do Pese,, 

que já vest, sondo foetotnenco 

Unia CIO. Oslodo 

Previsão é de chuva para 

primeira semana do mês de maio 

Aol ltll51O29S VAIO 

de vem [ISolar 1101 O)S'C DE 

'flSXilflV  11  TIIF&.90 P1° jO°'O 

rJr -  '3'C ice ,o,r-Çe7U 

elâslo 105.5 

Poro tentar deiblar a ccitt 

gerada pelo ooronavloos, que 

levou ao lechaneeneo doo vi 

loholcoienontcs, oo2ocoolaiha 

lieasileioe do Bares e Acetato' 

roteiro lAlreoseel) meti lançando 

o Fen000.vl Grueenel Delivory, 

que vceaaiuIae os etupresiodou. 

O (eoti'c'oI a000nt000 desde o 

dia 1 de mato e,e9oe até o lia 

IS dono 0,0,, c,,,eaodo coe o 

partluipouan de 35 eeiluaraor.eo 

,00 tordo divulg.sdn000tocta 

geson da AI,eooel mc Piatb, alto-

Oi do peobil 4?.ob'.ouoloopiaea. 

Os pescou o ou'nhos que parti. 

opaco do Pe,oinal Coes j,coço, a 

paoli deuS 29. 

Segundo' Naoilla Moraria, 

diretora eoucntiea do Abraoel 

Piaol, o segmento ole bote, 

e reut'aoraneo tmor .53v, o oral 
otisegido ttC 001,1.0 do bola-
monto social, com qoeda de 

ad O% do l00000000ulo. Coe, 
o Festioal, o ropeutoeioo e que 

ci veocdao oramootole. ajudar,. 

do a rseabenlecimnneos o oco 

alce e Oro loto eec 

'Ao vcodoo puo delocory 

L000ao'aon-eea,l,,ica (note de 

rendo para rocas empresas quc 

aInda consegomn 50 mooleo 

em op,ra;à,o Por tIo, cnar 

novat eooieoiroe dc promover 

boa mesa, como lorena dc e-

rogeoção o dosunotr.açac tirIte 

reomel,lo do dista,,ciajeoneo 

souial, é (ondameotal poro o  

ocsatlgada por enohootea, o na 

rugoso do Vele dt (tropa. As 

tempe000nra» nOr devmn pai. 

os, dos 32 grata de o,ioueoae 

piem-lo em coroo doa 23 pe000 

de etl010ia. 0 Piaui como om 

todo cc re,onncra forra da accra 

do obeotao ,eeteore.l2gluoo lato 

J. Instituto Noclamal de hio-

oe,n'ologoa )Inneet), qsoevro do 

lnssilolc, Nocional do l'nsqooaao 

Pepacoaoo (lope). 

Conlorme relaloiria dirolpa-

do unteir (4) pele Iuotct, mao'-

50 OOpt000 eodua as rupectoti-

vau em volume de p000qoilaç4e 

toste ar,o do '.1020 emTrocam,, 

Amedsçaoua eueaçao meteoro-

161iSo covoonoional da Capital 

eeM0Oa ,r lota do chova eta-

qoole mdi à, 411,2 n,bl000(oon 

Pose ecolo,r relI 43% coleta da 
média climalnloigica pra mao 

50. que é do apreso 2011 mdl- 

Choveu por pelo reto. 29  

dba,duoaoe comeu de marco ter 

i'o,00isus,c$rdiaoo,n,olodoqoo 

no monet, pvoíud.r do moo P-

W% qoando a oapltal piamrole 

reglaroo um acraanolado de 430i 

millmocroo do chocos, 

O celatalrio apeeoonlodo 

t,auohéo, orce dadosa-Peito 

das Ocmpor'atoraa orçiotcadoa 

os mês asas olam'000 dc ao,,. 

Doronro morço, a ~P-tu-. 

 minlnto em Tecoaeso vacilo 

no, torno d,ar 23,7 grata, tom 

valor que ca000spoudnà quisto 

maior eomprraeueo minima oh-

sorvada e,., 09 os,oe para o indo 

3d cio qor olie roapoito' tom. 

peeÃOma moulma. a mAlta do 

março girou em Como, dos 

30,4 guIo, mo volra' acIma da 

uremal clitnatologrra poro o 

and. Iqou gemolmente dde 31,9 

çraos) o 

 

que correspondo à 

0000 ,oaoor leonfecoaloca ooaei' 

me obcoo'.roda os moido bianiei 

os doo úlinoos 64 anos. 

!V',O' tIO i%tl'.iO O) 0,010.0 9.e 
leAl 0009 Por...,' S '-4 00:.. 	Planj 

111001 '00% (500 00*1115.', 	- 

tolo, 210 Oh, li eH on,,.,a. Oraecern,leot ou,k' 'i cli» 5'? £000.,, 
o nO. ovo lonania 0. Poaso. 0200 itslc rio l. 'lSceoca Feo,. essoOs pci. 
I,-,to'JoaoI00000 .1,!) lO,Or.o,u.alu,acl'c. li.uoloalsojeo,l,.slne,u, 

3130 1. talhO asa.. lo I?ot..'nln  
.loai ll.S4' Osle, 0,0)001) Nlr,P3.tlOe.O*,s. OtoJuC'ub,a,. 

I'.o,uoonlr ,Seto.eso?o,  L1101) PI .0e 0o.p il,Ioo,n'.tLo.e,.,sd 
li' 'eadr-aai.o..oca,'eoO lo-a ÃO, .110.000 ao (00, loIra.', O. 

-.o.?i.'c.OeS'npe° II 

lowoe.,POL0I .0. o,,n,. .0. 010.. 

11a,nk'rO,ko OivOO.Iol'slus.roail..L'l011o.O,, 

PREPEOVRA 111.560 r6s.OhcoI20.cscrl0-P' 
o'oeo ije 100CAÇIIO 

2000100000 CL (31050t900019 *'S45 mCPr tons p01ad 901 
..*545aso sencdese.96TURPOA000f9OÇ000 0002020.dolço 
srasoqpoEçoEdoal1ocAÇ9o0.OhALl094PtIoDAGLOhoI.I 000 

es 1102,,001ocm,0.Pe01çde0105e9ÇeNuer1InIa 
10005.5 00(180)50 IRçuormoto 2.ell 00101. Dopo.656 o. leda otr 
O4al,oeVa.00,0 114510$ 001010000 itt tu.345O 

'2 t..r*llFt009 080091.90250-19 ~Ida (P1. lotos paolSCa 40 
'oisOe0',c5 	rOr041601ISO,0OAOPt0ISOOlCIOl t000utiO dc 

Or:.00l'RlÇOFOOMOICAÇEOPOR 11(45 e.mP'T52620 0' 
olan 9605' 5 leençde de 000 20 (0100, 001.151 99 

4031130 	00012090 COResele GeOd 50141. Ande lo P000eSU 
96,mORdsC,olelPieeO 211), 03-04551090 

(ot5900n)PO 040avsOnlm 
202 

CdgoeFenimsoo. rdI000v0 
1955001005 de Conoasou da 

(00505 

o, 511.405 - ol 
o,,-000:100As- s'.- troo: 

- 000t-o'.rÇrlse.o:tmo efltetoo, ,nn00000ng0 
•100rneo se, Oco» ,o0000ntr kcapae.cyoa.Orltue. 

14.973 .SnOatOaeltOO51&ithl' 7001.90 90,00 'eo 
.0544.. a. oo,esoern o pone ain000 mopabsa r.000v,o emalou-,, 
Orou '-.4" m.et05 -, mnm s.-ece. *'.il,Oe .1,1k no 
n.re.,0000nur.,asaoa000ntuiCfl.fl" fln059a0550000SOO. 
roamk .00nenuOluv )teOl,000 • i105esaS, 40'letO O lt.01. mau'-
ene*aeO5se»seutrmenrou0000neKeOt .000ab00000.. 
.'nsst a.,' emala íeeal500.,ona...5550,.200.000'0tO 

"Orlo. 500 .1k ruO ,cOeS, nO.54.e 5, amei ranIno o-' 
OeO'noti. sitIe '.ceeae,..o 	so-om.so, 

rrO,m*a '01..o.ed.00 


