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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

ERRATA 
EXTRA TO DO QUARTO TERMO ADITIVO 

Quarto Termo Aditivo 
Processo Administrativo n• 016/2017 
Tomada de Preços nº 02/2017 

® J 

-

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUI, por meio da Sec. 
Municipal de Infraestrutura e Controle Viário, inscrito no CNPJ/MF sob o n.0 

06.553.655/0001-73, representado neste ato pelo Secretário Francisco José 
CPF: 022.978.922-68. 
CONTRATADA: JURUART CONSTRUÇOES E CIA LTDA, inscrita no com 
sede na PI 249, QUADRA G, LOTE 6, Bairro CAPITÃO NONATO sede na Rua 
Teles, nº 414, Bairro Centro, Paes Landim - PI , representada neste ato pelo Sr. 
Artu Pereira da Silva, CPF:396.618.303-04. 
OBJETO: O presente termo adlti\/0 tem como objeto a prorrogação do prazo referente a 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÕBLICA E COLETA DE 
LIXO,com início da vigência no dia 04/01/2021 por 12 meses. 

São João do Piaui, 30 de Dezembro de 2020. 

Gicélia Moura Soares 
Presidente da Comissllo de Licitaçao 

~ Municlpio de Valença do Piaui 

DECRETO Nº002/2021-GAB Valença do Piauí-Pl 13 de janeiro de 2021. 

"DispiJa IIObre a ~4o tk fatos e evelfJM, 
funcionamento d.o combr:io local e d4 Olltras 
pl"Ol'Úk,u:uu. .. 

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNici:PIO DE VALENÇA DO PIAUÍ, 
ESTADO DO PIAUl no uso da competência privativa que lhe confere a Lei Orglnica 
do Município, 

CONSIDERANDO a reorganização administrativa e financeira da nova gestlo que se 

inicia para o mandato de 2021 a 2024; 

CONSIDERANDO a arave crise de saúde pública em decorrência da pandemia da. 

covid-19 e o seu caráter absolutamente excepcional a impor medidas de combate à. 
disseminação do suno pandêmico; 

CONSIDERANDO o Considerando as medidas e ações recomendadas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS) e Agência Nacional 

de Vigilincia Sanitária (ANVISA) diante dos cenários de pandemia, emergência em 

Saúde Pública a nível internacional (Lei Federal N° 13.979/2020) e munícipios 

brasileirns/piauienses, em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavirus: 

SARS-CoV-2, agente causador da doença COVID-19., 

CONSIDERANDO finalmente a Recomendação Técnica nº024/2020, de 31 de outubro 

de 2020, e,tpedida pelã &,eq'eWi1(dê Estado Da Saúde do Piauí- SESAPI; 

DECRETA: 

Arl. 1 ~ - ÚCll IU.lluriutlu u fum:iu1wm:ulu Jus blll'o=,1, l't>SlllUl'lllllo=ll t: htm;hu11t:1o=,1, nus 

horários: 

a) Lanchonetes das 07:00h às 23h e 30min; 

b) Restaurantes das 07:00h às 23h e 30min; 

c) Bares das 07:00h às 23h e 30min. 

d) Cluhe~ e Balneário~ apena, úbado~ e domingM da., 07:00h á., 15:00h, sendo, 

vedado o funcionamento no demais dias da semana. 

§ 1° - O Consumo de bebidas alcoólicas ou não, deve ser apenas para os clientes 
Ji:vidium:ntt: sentados t: awmo<lados t:m mt:llll.S para até 04 (quatru) pellllóllll, ti:!il>titando 
o distanciamento mínino de 02 (dois) metros entre as mesas e as demais medidas 
higienicomtárias, como uso de álcool em gel e máscara de proteção facial. 

§ 2° - Fica determinado o número máximo de 50% da capacidade do estabelecimento, 

(lanchonetes, bares, restaurantes), em todo o território municipal de Valença do Piaul

PI. 

§ 3° - Fica proibido a utiliz.ação de paredão nas vias publicas municipais. 

§ 4°- Fica proibida a realiução de festas e eventos em todo o território municipal de. 

Valença do Piaui - PI. 

§ Sº- Em caso de descumprimento do disposto no presente Decreto Municipal fica. 

detenninado o imediato fechamento do estabelecimento, a cassação do Alvará de 

funcionamento e o proprietário ou responsáve~ conduzido á delegacia de policia para. 

responder por crime de desobediancia, bem como arbitramento de multa no importe de, 

02(dois) à 0S(cinco) salários mínimos. 

An.2° - Fica determinado que as equipes do Programa Emergencial de Busca Ativa. 

Covid-19, instituldo pelo Decreto Estadual n°18.972 de 08 de maio de 2020 e 

Vigilância Sanitária Municipal, devem intensiticar suas ações de rastreamento de: 

pessoas contaminadas pelo novo coronavirus. 

> 

Art.3° - A fiecàlização ~ ~&à determinadas no art.1° deste Decreto eerá exercida. 

pela Vigilância Sanitária Municipal, em articulação com os serviços de Vigilância 

Sanitária Estadual e Federal;'e com o apoio das Polícias Civis e Militar. 

An. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

Gabinete do Senhor Prefeito Municipal de Valença do Piauí, 13 de janeiro de 2021 

~/r-
Prefeito Municipal 

CPF: 743. 172.963-49 

Registrada. Publicada e Numerada o presente Decreto sob o número dois, aos treze dias 

do mas de janeiro do ano de dois mil e vinte e um. 

FRANCISCA IRIS ~~ REGO MOREIRA 
Secretária de Governo 

CPF: 39S.744.823-91 


