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Município de Valença do Piauí 

DECRETO SEJGOV nº 45/2020 Valença do Piauí-PI, 11 de Setembro de 2020. 

Determina a reabertura gradual da Feira 
Livre do ãmblto do Munlciplo de Valença 
do Piaui-PI, e dá outras providências. 

A Prefeita Municipal de Valença do Piauí, Estado do Piauí, MARIA DA CONCEIÇÃO 
CUNHA DIAS, no uso de suas atribuições legais previstas no Art. 70, inciso VI e IX, da 
Lei Orgânica Municipal de Valença do Piauí e, 

CONSIDERANDO a aprovação do calendário de retomada gradual das atividades 
econômicas e sociais em conformidade com o Decreto Estadual nº 19.085, de 07 de 
julho de 2020; 

CONSIDERANDO a nota técnica nº 05, de 06 de julho de 2020 do Comitê PRO PIAUÍ; 

CONSIDERANDO que para a efetiva segurança dos munícipes valencianos a reabertura 
das atividades de forma gradual se faz necessária a adoção de regras sanitárias; 

CONSIDERANDO a deliberação do Comitê de Gestão de Crise e a nota técnica 
expedida pelo Centro de Operações Emergenciais- COE. 

DECRETA: 

Art. 1° Fica autorizada a reabertura gradual da feira livre no âmbito do Município de 
Valença do Piauí-PI, a partir do dia 26 (vinte e seis) de selembro de 2020. 

Art. 2" Poderão ser retomadas as atividades com funcionamento aos sábados, das 
05:00h às 13:00h, cumprindo todas as condicionalidades previstas na Organização 
Mundial de Saúde, Derretas Estadual e Municipal e demais regras sanitárias municipais 
em vigor, sendo obrigatôrio: 

a) Uso de máscara de proteção facial para todos os feirantes, ambulantes e clientes; 
b) Disponibilização de álcool em gel (70%) para uso dos feirantes/ambulantes e 

clientes, com recomendação para uso de protetor facial (faceshield) para 
feirantes, ambulantes e funcionários; 

c) Proibição de lonas entre as barracas com fechamento de corredores; 
d) Distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre as pessoas em eventuais filas . 

Art. 3° Fica proibida a colocação de produtos ao chão para venda e comercialização, 
devendo ser utilizado o espaço previamente demarcado pela fiscalização municipal, 
sendo autorizado o funcionamento apenas para os feirantes/ambulantes devidamente, 
cadastrados e com o termo de compromisso e responsabilidade devidamente assinado. 

§ 1°. Aos feirantes com mais de 60 (sessenta) anos e aos integrantes do grupo de risco, 
recomenda-se não exercerem suas atividades; 

§2°. Ao término da feira, cada feirante/ambulante deve recolher seu prôprio lixo, 
acondicionando o mesmo em recipiente próprio e seguro, evitando proliferação do vírus 
e facilitando a higienização do local por parte da administração pública. 

Art. 4° S6 poderão ser comercializados produtos alimentícios e devidamente embalados 
antes da entrega ao consumidor. 

Art. 5° O atendimento ao cliente deve ser realizado na parte interna da "banca· , devendo 
o feirante/ambulante e funcionário está devidamente protegido e com a utilização de 
luvas descartáveis. 

Parágrafo Único: Fica proibido o atendimento ao cliente que estiver sem máscara, 
devendo o feirante/ambu lante disponibilizar álcool em gel (70%) e luvas descartáveis 
para o cliente. 

Art. 6° Fica proibida a degustação de bebida e de alimentos no local da feira. 

Art. 7° Permanece proibida a comercialização de confecção de vestuário , cama, mesa e 
banho e bijuterias. 

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

2020. 
Gabinete da Prefeita Municipal de Valença do Piaui-PI, 11 de Setembro de 

a2(Lg J \..Á9.,,,...,.._n.. 
Ma.ria da Conceição Cunha Dias 

Prefeita Municipal 
CPF: 258.227.803-34 

Registrado, Numerado e Publicado o presente Decreto sob o número 
quarenta e cinco aos onze dias doUD~-Cl(il'-'""Llil[I!'bro do ano de dois mil e vinte. 

Município de Valença do Piauí 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 

Eu, -------------~ brasileiro(a), portador 
de R.G. n• _________ SSP/ _ regularmente inscrito no CPF/MF 
sob o n• ----------~ com endereço residencial na Rua 

me responsabilizo e me 
comprometo em cumprir todos os termos do Decreto Municipal n• 45/2020, de 11 de 
setembro de 2020, sob pena de incorrer nas sanções civis, penais, administrativas e 
sanitárias. 

Valença do Piauí-PI,_ de ________ de 2020. 

Responsável/compromissado 

ESTAOO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ 
SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Tendo concluídas as fases (mterna e externa) do procedimento licitat6rio 

PREGÃO PRESENCIAL 008/2020, cuja sessão ocorreu no dia vinte e seis de agosto de 

2020, ADJUDICA o objeto deste Pregão, a empresa.: CEFESA - CENJRO DE 

FORMAÇÃO EDUCACIONAL PARA CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO, CNPJ 

N° 12.353.372/0001-80, na forma que segue: 

Valor total: RS 220.639,00 (duzentos e vinte mil seiscentos e trinta e nove reais) 

As fases (interna e externa) ocorreram conforme registro em Ata de Sessão que passa ai 

integrar este Termo de Adjudicação como nele transcrito, cujo resultado foi 

proclamado, depois de análise da conformidade das propostas e dos documentos de 

habilitação de acordo com exigências do edital (PREGÃO PRESENCIAL 008/2020), 

examinadas pelos presentes e rubricadas, depois analisadas pelo Pregoeiro e equipe de 

apoio, apta, portanto, a contratar com a Administração Publica. Instruído o Processo 

Administrativo com a proposta comercial, os documentos de habilitação e demais 

documentos instrumentais inerentes ao procedimento, devolvidos o processo para ATO 

DE CONTROLE FINAL (homologação, revogação ou anulação), conforme seja o 

caso, depois de procedido os atos de reexame da matéria inerente ao procedimento ora 

encaminhado. 

Socorro do Piauí - PI, 01 de setembro de 2020. 

Salomão Rodrigues de Sousa Junior 
Pregoeiro Oficial 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


