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ESTADO DO PIAUÍ 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO 
CNPJ : 02.940.265/0001-03 

• PLENÁRIO PREFEITO CH ICO SAMPAIO 

RESOLUÇÃO Nº 008/2020 de 30 de selem bro de 2020. 

Dispõe sobre o protocolos a serem adotados para retomo 
do expediente administrativo com atendimento ll sico d, 

população e a ocorrência de sessões presenciais da Câmara 
Municipal de São José do Divino-PI e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 1U ICIPAL DE SÃO JOSt DO DIVI O. 
E Ilido do Piauí, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 31. § 4° do Regimento Interno. 
agindo ad referendum da Mesa Diretora e, 

CONSIDERANDO o Decreto do esmdo do Piauí, n• 19.085 de 07 de julho de 2020. 
que aprova o calendário de retomada gradual das atividades econômicas e sociais, onde especifica 
no anexo único (grupo li ) que atividades relacionados à administração pública, defesa e seguridade 
social, poderão ser re1omadas a panir de I O de agosto de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto do es1ado do Piaul, nº 19.140 de 06 de agosto de 2020, 
que aprova o Prolocolo Especilico com Medidas de Prevenção e Conlrole da Disseminação do 

AR -CoV-2 (COVID-19) para o se1or relativo à Administração Pública, que estabelece enlre 
oulros, no art. 3° que obedecidas as norrnas técnicas com medidas de prevenção e comrole da 
disseminação da covid- 19, compete a cada Poder, órgão independenle ou ente federativo dispor 
sobre a organização dos seus serviços para atividades presenciais a parlir de 1 O dt: agosto de 2020; 

CONSIDERANDO os bolc1ins epidemiológicos da COVID-19 emitidos pela 
Secre1aria municipal de Saúde de llo José do Divino, que registram desde 4 de setembro uma 
queda acentuada do número de registros diários de casos positivos: 

CONSIDERA NDO a reabenurn gradual de atividades comerciais e sociais em São 
José do Divino, após a vigência do Decreto municipal 230/2020 de 1• de sc1embro que dispõe sobre 
abertura das atividades essenciais e ni!o essenciais no âmbito do Municipio de São José do Di ino; 

CONSIDERANDO a aulonomia administraliva do Poder Lcgisla1ivo municipal para 
dispor. entre outros. sobre o funcionamento e organização de seus serviços, na forma do an. 26 da 
Lei Orgânica municipal c/c art. 2°, § 4° do Regimento Interno (Resol ução 005/20 16); 

CONSIDERANDO o reduzido volume diário de procura da população paro 
atendimento presenciaJ administrat.ivo e legislativo nesta Casa, bem como o nllmero de sessões 
ordinárias mensais de apenas três. ná fo rma regimental ; 

CONSID RANDO a existência de medidas de segurança que mitiguem os riscos de 
contaminação pela COVID- 19. 

RESOLV E: 

An .. 1º A retomada do expedienl'e administrativo com atendimento físico à população 
e n ocorrência de sessões legislativas no plenário Prefeito Ch.ico Sampaio, terão como diretriz a 

obediência ás normas técnicas, com medidas de prevenção e controle da disseminação da covid-19. 
devendo observar; 

1 - Permanência de pc oas em cada ambiente da Câmara Municipal, obscrvandu" 
capacidade máxima de 30% do local ; 

li - Garantia de distanciamento mínimo recomendado: 

Ili - Util ização de máscaras; 

IV - Higienizaçilo das mãos com álcool 70% (setenla por cento); 

V - Aferição da temperalura corporal por meio de 1ermômctro digi1al infraverrnelho 
sem comato, quando da emrada no prédio da Câmara Municipal. 

Art. 2• Em decorrência da diretriz estabelecida no caput do artigo anterior, não será 
admilido a presença tisica da população nas sessões da Càmara Municipal , 

Parágrafo único. Será disponibilizado aparato tecnológico já exislente, para filmagem 
e transmissão das Sessões da Câmara Municipal para acompanhamen10 ao vivo por parte da 
população pelns redes sociais; 

An. 3º A volta das sessões legislativas presenciais no Plenário Prcfcilo Chico 
Sampaio dependerá de decisão !Ornada pelo plenário da Câmara e instrumentalizada em Resolução. 

Parágrafo único. O expediente administrativo com atendimento tisico â população, 
será retomado dia cinco de outubro de 2020. 

An. 4º A volta das atividades previstas nesla Resolução observará o quadro 
epidemiológico de transmissão da COVIO-19 em São José do Divino. seguindo orientações do 
Min istério da aúde e ecrcmrias de Saúde do Piauí e do municlpio de São José do Divino. 

Parágrafo único. As orientações deste artigo são critério para manulcnçãu das 
disposições contidas nessa Re olução, assim como. para a volta à normalidade quanto ás restrições. 
dos artigos 1 • e 2°; cabendo à Mesa Dire1orn cm lodo caso, dispor por meio de Resolução. 

An. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
d isposições cm con1rário em especial a Portaria 008/2020. 

Gabinele do Presiden1e da Cãmam Municipal de ilo Josê do Divino. em 30 de 
se1embro de 2020. ~ 

Car~ 
Presidente 
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AYJSO PREGÃO ELETRÔNICO N~ oooos12020-PE-PE 

PROCESSO Nº 067/2020 

UPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS - PI, torna público estar 
reali7.ando licitação sob a modalidade de PREGÃO ELETRONICO. Este 
procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, Lei 8666/93, 
Decreto nº 5.450 de 3 de maio de 2005 e Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 

OBJETO; Constitui objeto desta licitação a aqu1s1çao de 02 (dois) veículos 
utilitários com mínimo 05 lugares "cada", marca Volkswagen, modelo Gol 1.0 84cv 
O ZERO KM, para atendimento as necessidades deste município junto a Secretaria 
Municipal de Educação. 

DIA/HORÁRIOS; 

Data ll Haca da Ioíi;ia di: B.e.i;e.bim1:ota di: P.calU!ml5i 05/10/2020 - Horas 
08:00:00 

Data 1: Haca da Eim di: R1:!;1:bim1:nto di: Pcap!!Sía5i 20/10/2020 - Horas 
09:00:00 

Data e Hora da Abertura e Exames de Propostas: 20/10/2020- Horas 
09:01:00 

BEEEBttíCIA DE TEMPQ; farn t11das as ri:f!:rêacias di: t!:m'11l m:á 11lm:rnd1111 
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d11s;11mi:atils;ã11 ri:lilti~il ilQ s;1a:tilmi:, 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EQIJAL 

www,hhmoet1jdtai;ae5,i;am,bc 

http; //traospareoda,padremaci;as,pi,'°v,bc( 

https; //sj5temas,tte,pi,eu,br/lidtarnesweb/ 
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LOCAL; -www.bbmnetljdtai;aegam,bc 

Padre Marcos - PI, 02 de outubro de 2020. 

Tbiago de Carvalho Macedo 
PREGOEIRO 

Presidente da CPL 
Portaria nº 068/2019 

José Valdinar da Silva 
Prefeito Municipal 
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Verba Volant ,
Escripta Manent


