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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - PI 
C PJ: 06.SSJ.622/0001-23 
PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63, CENTRO 

CEP: 64.795-000 

AVISO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS 

PROC.A DMINISTRATIVO. Nº 00000812/2020- PMC 

REF; TOMADA DE PREÇO N• 00512020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - PI, por meio do Presidente da CPL, 
na forma da Lei, torna público para conhecimento de todos e das empresas 
participantes do Processo Licitatório TOMADA DE PREÇO nº 005/2020, que tem 
como objeto a Execução de Obras civis na Pavimentação de vias públicas em 
paralelepípedo no Município de CARACOL - PI, vêm pelo presente CONVOCAR as 
empresas JEUSA DA C BRAGA - ME, CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME, PM 
DE CASTRO E CASTRO CONSTRUTORA L TOA - ME, ATAÍDES OLIVEIRA 
GALVÃO JUNIOR - ME, e JONAS DE OLIVEIRA SILVA - ME, devidamente 
HABILITADAS no processo em epigrafe, para sessão pública de Abertura dos 
envelopes nº 2 - Proposta de Preços referente a TP Nº 005/2020, a ser realizada no 
dia 27 DE JULHO DE 2020 (Segunda Feira), às 09:00h (Nove horas), na sala de 
Licitação desta Prefeitura para continuidade do julgamento da licitação em epígrafe, 
das empresas habilitadas e já qualificadas acima. A presente convocação se dá 
após transcorridos os prazos recursais, sem que tenha havido por nenhuma 
empresa manifestação acerca de apresentação de recursos administrativos no prazo 
legal. Informamos que a presença do representante legal de cada empresa é de 
fundamental importância para a continuidade dos fatos, no entanto, a ausência de 
representantes de empresas na sessão sem justificativa ou pedido de adiamento da 
sessão de abertura, não será motivo para que esta não aconteça, uma vez que será 
respeitado e concedido os prazos legais a todos, se necessário for. As empresas 
habilitadas deverão estar cientes de que para condição de assinatura do contrato a 
vencedora do certame deverá apresentar toda a documentação regular na data da 
assinatura do futuro contrato, conforme previsto na legis lação vigente. Na data da 
presente sessão serão adotadas as providências de combate a pandemia do 
COVID-19, conforme orientações constantes na Portaria nº 052/2020/SMS, de 
25/05/2020. 
CONTATOS/COMUNICAÇÃO: Praça Padre Francisco, nº 63 - Centro, na cidade de, 
CARACO - PI. Te lefone: (89) 98104-4446, no horário das 08:00horas às 
13:00horas, ou através do e-mail: pmcaracol.cpl2017@qmail. com. 

Caracol - PI , 22 de Julho de 2020. 

RAIMUNDO DA SILVA NUNES FILHO 
Presidente da CPUPMC 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - PI 
CNPJ: 06.553.622/0001-23 
PRAÇA PADRE FRA CISCO, 63, CENTRO 

Cl<:P: 64.795-000 

RESULTADO FINAL OE HABILITAÇÃO 
PROC. ADMINISTRATIVO. Nº 00000812/2020- PMC 

REF: TOMADA DE PREÇO Nº 00512020 

O Presidente da GPL da Prefeitura de CARACOL - PI , usando de suas atribuições, 
informa a quem interessar possa. que. após publicação da Ata de julgamento da. 
habilitação das licitantes, e transcorrido os prazos recursais administrativos previstos no 
Art. 109. 1, da Lei Nº 8.666193 e suas alterações, e tendo em vista a publicação da referida 
ata de julgamento de habilitação e inabilitação publicada no Diário Oficial dos Municípios, 
na edição IVCII, Pag. 191 , do dia 30 DE JUNHO DE 2020, bem como encaminhamento via. 
e-mail da referida ata de julgamento a todas as empresas participantes do certame. e que 
transcorridos os prazos legais nenhuma das empresas manifestou-se sobre a, 
apresentação de recursos referente a TOMADA DE PREÇO nº 005/2020 em andamento 
nesta Prefeitura Municipal, onde nao houve envio de recursos por e-mail ou protocolos: 
direto na prefeitura municipal, sendo assim, para fins de continuidade do processo em 
epígrafe. foram consideradas HABILITADAS pela CPL e aptas a participarem da fase de 
Abertura dos envelopes de propostas de preços da referida licitação, as empresas: JEUSA 
DA C BRAGA - ME, CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME, PM DE CASTRO E CASTRO 
CONSTRUTORA LTDA- ME, ATAIDES OLIVEIRA GALVÃO JUNIOR - ME, e JONAS 
DE OLIVEIRA SILVA - ME, e que, foram declaradas INABILITADAS pela GPL a, 
continuarem no certame as empresas CARLOS HENR.ICUE COELHO REIS - ME, e S &. 
DALADYER CONSTRUTORA L TOA - ME, tudo de acordo com atas, e demais 
documentos constantes nos autos do processo em epigrafe, e devidas justificativas. 

Publique-se. 

Dá se conhecimento a quem de direito. 

Caracol - PI , 22 de Julho de 2020. 

RAIMUNDO DA SILVA NUNES FILHO 
Presidente da CPUPMC 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA-PI 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚOE-FMS 
Avenida Raimundo da Rocha ~oarc~ oº "110, - Centro 64 885 000 

Colônia do Gurgu~ia- Piaul Fone: (0"89) 3538-1618 
CNPJ: U.020.223/0001--08 

Portaria 001/2020 Colônia do Gurguéia - PI, 25 de junho de 2020 

Disp6e sobre a adoção de a,edidas tea,ponúias de 
pttvençilo ao contágio pelo novo Coronavfrus 
(COVID-19) no ii.rnbito da Secretaria Municipal da 
Saúde e dá outras providencias. 

r\ Sccretádn Municipal da Saúde de Colônia do Gurguéia, no uso de suas atribuições 

legais, e; 

Considerando a dccLuaçào emitida pela Organização l\lundi.al <la Saúde, em 11 <lc 

março de 2020, de pandemia do COVID- 19, doença causada pelo novo Coro navirus 

(COVID-19); 

Considerando a <lcclaraçà<> de Emergência cm Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPI ) cm decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(COVID- 19), nos termos <la Ponaria n" 188/2020, do Ministério da Saúde, cdita<la 

com base no Decreto Federal nº 7 .61 6/2011; 

Considerando a promulgação da Lei nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020, a qual 

djspõe sobre as medidas para cnfrentamento da emergência de saúde pública <lc 

importância internacional decorrente do coronavirus responsá\·cl pelo suno de 2019. 

regulamentada pela Portarfa nº 356/2020, do Ministério da Saúde, e suas altcrnções 

posteriores; 

Considerando a dccreração de Emergência em Saúde Pública no :imbito do hstado 

do Piauí. cm decorrência do novo coronavírus (COVID-19; 

Considerando a dccrctaçào de Emergência em Saúde Pública no âmbito do 

Município de Colônia do Gurguéia e m decorrência da COV ID- 1?; 

Considerando a necessidade de adotar medidas profilâ.ticas, de controle e contenção 

dos riscos e agravos â saúde ocasionados pela COVID-19. assim como resguardar o 

funcio namento e a saúde dos servidores~ cstngiarius e prestadores de scn-iços lotados. 

no âmbito da SMS. 

RESOLVE: 

An. lº Determinar, no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde de Colônia do 

Gurgucia - SMS, a adoção de medida~ tempo rárias de prevenção ao contágio pdo 

Novo Cox-ooavirus (COVI 0-19). a fim de r e:sguardar o funcionamento e a saúde dos 

scn·idorc:s, cstagi-ácios e prestadores <lc serviços lotado~ no â.Jnbito da Sl\-·lS, dora,·ante 

dcnnn"l.inãdos colaboradores. 

Parágrafo único. O presente instn.Jment<> prevê o funciona.mcnto das unidades: 

administrativa~ da SMS, bem como o funcio namento das atividades meio, n ão 

abrangendo as atividade~ fina.Usticns de atendimento de saúde da população desta 

Nlunicipalidade, as qua.is dcvcclc, manter seu funcionamento de forma inr~gral e 

presencialmente. seguindo p.rotocolc,s clfnjc:os. 

Art. 2 ... Os colaboradotc~ da Secretaria ?Vlunjcipal da Saúde - Sl\.'lS que apresentem.. 

fchrc ou outros sintomas compatívci:s com gripes ou resfriados serão considerados 

casos suspeitos de infecção por Coronavírus (COVID-19), devendo ser 

imediatamente afa~tado~ Uu serviço !;!.Ub atestado médicc,. mediante a anuência de ~ua 

chefia imediata, devendo aguardar o resultado, se restado positivo, em auroisolamento, 

por t 4 (quator:.r.c) clias, atuando cm regi.me de celer.rabalho, se possível, seguindo as: 

-recomendações do Ministério da Saúde, e retornar imediatamente ao trabalho após o 

c:umpWTlcnto da quarentena. 

Parágrafo único. Consideram-se sintoma, para fins de aplicação do disrosro n o, 

caput a ap,-rcsentaçào de fobre e/ uu ~intomas n:~piratórios, tais como tosse seca, dor 

de garganta, tnialgia, cefaleia e pr;o~ttação, dificuldade para re:!1ipirar e batimento das 

Arr. 3 º ()~ colaboradores da Sec.rcraria Municipal da Saú.Je, enquadrados no Parágrafo 

único do . \rt. 1" d esta Ponaci.a. maiores de 60 (s:essen~) anos .. gestan tes e/ou aquele~ 

que sejam portadores de como.tbidade~ crônicas passíveis de agravumenco pela 

infecção com o Novo Coconavírus (COVlD- 19) é facult~da a adesão ao regi.me de 

relctrnbalho, observado o i!li<> lamcnto domici.lia.r ou ind.icação da S~tS recomendado 

pelo l\linistério da Saúde e previs to neste inscrumcnro . se m prejuízo, no que coubc.r. 

das formalidades mencionadas no art. 2 º . mcdianre a autorização prévia dn chefia 

imediata. 

Art. 4 º A inilicação de colaborndor para rcgbne de telecrabalho ~erá fcjca pcln 

respccriva chefia imediata. comunicada -à Scc.rctária Municipal de Saúde. mediante 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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PREFEJTJJRA MIJNJÇJPAL DE COLÔNIA DO GJJRGUÉJA-PJ 

FUNDO MIJNJÇIPAL DE SAÚDE-fMS 
Avenida Raimundo da Rocha Soares oº 21 1 O. - Centro - 64,885 - 000 

Colônia do Gurguêia- Piauf Fone: (0 .. 89) 3538-1618 
CNPJ: 12.020.223/0001--08 

Comunicação Interna, q u e deverá ser uci.lizadn também paa1 fin s de justif'icatixa,. 

controle e r:egistro de p o nto. 

Art. s•·• Os colabo-rado rcs que e~ch ·crc.m em ccgimc de tclct:r.tbalho dever-ão cumprir 

e'> mes mo hvráriu de:= sua jornada pi-e~cncinl e <le ve.riio emitir rclar6rio~ aos: seus chefes: 

imedia tos. por e-mail institucional o u outta fermmcn ra digital acordada com a Chefia., 

a quem caberá a valiar s e a p r od u tividade Ct,;.tá condizente com o se u regime de

trabalhu. 

Art. 6 º São dcvcrc~ d o colaborador cm regime de rc1cttabn lho: 

I - c umprir as dc rcnnin açõcs d n chefia imcdiotn e a sua jornada dc unb nlho; 

II - atender às convocações p ara c o mparecimento às dep endências da unidade: 

admini8ttttti,·n; 

Ili - mnnrcr telefones de contato pcDnancnremencc :atuali.zados e ativos nos d.ias Utcis .. 

Jurante rodo o pcrio do de sua joc--nada de crab;., lho; 

I V - con~u ltar. nos <lins út.e i s e Jurante s ua jornada de t:r:9.balho, a c ni.xn de correio 

clettôn..ico ins ticucional e codot- o~ meio~ ind.icadoi:. pela chefia imccUata para. 

c o municação e trat.ativnt-t rcfcrcn tc1e1 ao trabalh o; 

V - mnnt:cr o. c h efia imediam informada. d.inriamcntc, acerca d a evolução do t:rabalho 

e de cvcnruais dificuld ades que p ossam acras:.u: e/ou prejudicar o seu andamento; 

VI - retirar a utos de processos e J cma.,is d ocume ntos das dependências do ó rgão. 

q u ando n ecessário, mcdfontc assinaru.rn de termo de recebimento e d e 

rc~punsubilidnde. re~ponsabilizando- sc cm Jevolvê- los [ntcgro1-1 ao té.rmino do, 

trabalho ou quando solicitado pela c h efia imcdlaca ou gc~tor da unida d e: 

VII - prc~crvar o ~igilo dos d ados acc~sacJos d e form a remo ta . mediante observância. 

c.hu; norma!; inrcmas de scguranç,a da infonnaçào e d a comunicação ; 

VIII - executar. pessoalmente~ a~ atividades definidas pela chefia imediata, abstc n do

~c de dckgd.- lns n terceiros.. colnb<>rac..lorcs o u não; 

IX - .ibsrcr-~c de mante r con n-1tu c:om p:incs. ·vincu lados. Ui rcta o u in diretamente, a os 

Jados acc~sados pelo colabornc.Jor o u à~uclcs disponíveis ;. s un unidade:: de trab alh o; 

X - pro vid,cn dar e m .aotcr. às su as cxpcnsa~, cstrutu.rn fi~ic~ e tecnológico. necessária 

e a d equ ada à rcalizaç::1o d o caabalho cm rc=gimc de t:clccrabnlho; 

XI - cv.mprir às: c.Jcmais n o rmas relativa$ ao .rcgim.c jurídico dos s crvidorc~ J-' 

Prefcd tu.rn l\1 unicipal d e Colônia do Gucguefo. 

Art. 7 9 São attibuiç.õc tt dQ c h efia i.Jncdinta: 

I - acom pan h ar o uaba lh o d o8 colaborad ores cm :a::cgime de tele trabalho; 

li - receber e anali~ar rcl.itôcio emitido conforme are. 5º dc ~te ato; 

I II - avaliar a qualidade e a prcs ccz:.- do u.:.balh o apz:csc n tado; 

IV - convoc::ar. cxccpc.iona.Ln-.cnrc, o colaborador pua fazer-se prcscnrc na unidade,. 
assinalan do tempo h á bil ;.o ~cu dct-loc~m c n tu; 

V - cnncclar, motivadamentc, o regime de teletrabalho de colaborador ~ob s u a 
s.u bordinaçào; 

Art. 8 .. Para c ·dtar a aglomeração c.k pcs~oas, ficam te mporariamente ~u:llpcn~os O$ 

cYcntos. cursos, ceun.iõcs ad.rninistrati, ·a:.: e tr ein am e n tos prcsen ciajs. a té u lterioc 

delibe ração dn Secreta.eia. M u nicipal da SnU<lc. 

P arágrafo ú nico. m casos excepcionais, quando necessários e i.m prcscin dívcis . 

media nte n nutotizaçào pré Yia <la $ecretaria l\í u nk:ipal d a. Saúde, poderá ser a u ro rizuda 

a t'calizaçào d os cYcntos in dicados n o cap ut .. para os quais se dará p r:cfcrê n cia a sua 

n:-~llizaçào de forma remot.a~ com a uri.liznção de recursos de , --ideoconferê ncia . 

A.rt . 9' ... Dc;cerrn.ina.r o reforço das mcdídas de limp e ;,m, e desinfecção das su perfides e 

demais. espaços (elevadores, maçan e tas, cadeira~, m esas , aparelhos. bebedou ros e 

e q uipame n tos) com a utilização de dete rgente: neu uo~ seguida de dc~infcc:ção (álc:ooU 

7 0º/o ou hipo dorito de sódio). 

A.rt . 10. ~-\ s dúvidas e demais orie n taçôes acerca de p rotocolo c.línico poderão i:-c r 

dirimidas através do Tele fo n e 89- 99422- 2 590. 

Art. 11. A uarn.it:ação dos proce~sos rcfctcnte:s à aqui~,ição de bens~ in s u n ,os,. 

contratações de pessoal o u o u tros assuntos vincu lados ao enfrentamento d a epidemia. 

do Novo Cu-ron ~vi.n1s (COVTD- 19) se dará em regirn.c d e u rgên cia e prioridade, cm. 

d etrimento aos d emais, em to d o:-. o:-. l>rgào:s e; entidades da Sccrec-aria ?\ íunidpal da 

SaúJc - St\ l S . 

Art. 12. E s ta Ponarfa p o derá ser alterada de acordo c:om os protoco los e a~ 

reco men dações c,c;pcdidas pelo l\1.ini::uécio da Saúde e a Secretaria Estad ual da Saúde 

do Estad o d o Piauí, conforme qu.adr:o evolutivo da epidemia d o Novo Coron a'\"íru x 

(COVID- 1 9) no tettitório loca l. 

Art. 13. ~sta Por taria c n trn cm vigor n a <lata <le s u u assin atura. 

Regis tre- s e, p ublique-se e cumprn-•~<> G u rguéia, 25 d ~ junho d e 2020. 

KATARJNA MI~\ ALM E IDA D E AR.AUJO 

Sccrerária l\tunieip~l de Saúde. 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUÉIA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 
Av: Raimundo da Rocha Soares 21 l O. Cea tro. -Cot6nill do Cur&ulia. Ettado do Pfu•I 

fone: (0'"8913533-16 18 CNPJ : 12.020.l2J/OOOl-08 

Portorio nº 002/2020 Colônia do Gurgueio -PI, 16 de junho de 2020. 

Mlotar USIANE FRANCO ROCHA ARAÚJO, na 

sede da Secretaria Municipal de Saúde, para 

desenvolver atividade Inerente a sua 

profissão." 

A Secretório Municipal de Saúde de Colônia do Gurguéio, Estado do Piauí, no 

uso de suas atribuições legais e. 

Considerando que o Decreto 94.406/87 que regulamento o lei 7 .498/86, que nos 

Arts. ao e 9° define que, são atividades do profissional enfermeiros: O 

planejamento do programação do saúde; a elaboração de planos 

assistenciais, o participação em projetos arquite tônicos em programas de 

assistência integral, atividades de gestão como o planejamento do assistência 

de enfermagem. entre outras; 

Considerando que a servidora Lisiane Franco Rocha Araújo é a única enfermeira 

do quadro efetivo do município concursada poro a Secretaria Municipal de 

Saúde. sendo que os demais enfermeiras concursadas são membros dos 

equipes do Estratégia Saúde da Família; 

Considerando que o servidora municipal possui as condições técnicos poro 

desenvolvimento dos atividades de monitoramento e avaliação das produções 

ambulatoriais da equipe de enfermagem da rede municipal de Saúde do 

Município; 

Considerando o necessidade de profissional habilitado na área de enfermagem 

para consolidar dados de produção diário ambulatorial referente os equipes de 

enfermagem; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Lotar USIANE FRANCO ROCHA ARAÚJO, na sede da Secretari01 

Municipal de Saúde. para desenvolver atividades de monitoramento. 

elaboração de planos assistenciais em saúde da equipe ambulatorial de· 

enfermagem e avaliação de dado referente a produção ambulatorial. 

realizada pela equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem do rede 

municipal de Saúde de Colônia do Gurgueia. entre outras inerentes a cargo de 

enfermeira. 

Art. 'l'- Revogadas as disposições contidas na portaria 005/2018. 

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário. esta portaria entra em 

vigor nesta data. 

Registre-se, 
Publique-se e 
Cumpra-se 

Secretária Municipal de Saúde 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


