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ESTADO DO PIAUi 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO 
CNPJ: 06.553.IDi/lXXl1-3l 
COMISSÃO PERMANEmE DE LICITAÇÃO· CPI. 

EXTRATO AO CONTRATO N" 240/2020 

REFE~CIA: CONTRATO Nº 240/2020 
CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ DA ROCHA FURTADO 
CONTRATADA: VALDENIRALVES MOURA EIRELLI, CNPJ Nº 41.532.177/0001-16 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA E SOB DEMANDA, DE PNEUS, 
CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 
DR JOSÉ DA ROCHA FURT .ADO DE UNIÃO-PI. 
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 03&2019, COM BASE NA LEI NºB.666193. 
VALOR DO CONTRATO: R$10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS) 
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31/12/2020. 
DATA DAASS1NATURA: 03/07/2020 
ASS1NAM: HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ DA ROCHA FURT.ADO DE UNIÃO.PI (PELA CONTRATANTE) E 
VALDENIR ALVES MOURA EIRELLI (PELA CONTRATADA). 

.. 

Estado do Piaul 
P...t.ltura Munldpal de Unlio 
Gabinete do Prefeito 

PORTARIA Nº 1971ÇAB/PMU /2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE UNIÃO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das 

atribuições legais que lhe confere o inciso VI, do art. 90, combinado com a alínea "a", 

do inciso li, do art. 19, ambos da Lei Orgânica do Município de União/PI, com 

supedâneo no art. 37, da Constituição Federal, considerando art. 5°, § 5° da Lei 

Complementar nº 704/2017; 

RESOLVE: · .. 
EXONE~ a Sr" ZÉLIA LORENA SAMPAIO MARINHO, inscrita no 

Cadastro de Pessoas físicas - CPF sob o nº 120.066.793-28, nomeada por meio ~a. 

Portaria nº 097/2020, publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia 18 de maio de 

2020, da função de Assessor I, SiMBOLO UAS-2, do Gabinete do Prefeito do 

Município de União/PI. 

Gabinete do Prefeito de União, Estado do Piauí, em OI de setembro de 2020. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Sérgio Gonçalves do Rlgo Moita 
Chefe de Gabinete do Prefeito 

urnerada,registrada e publicada a presente portaria, no Diário Oficial dos Municípios. 
edição _____ _, que circulou no dia __ de __ de 2020. 

E-do do Pia.ui 
Prefattunl Municipal de UnUio 
Gabln- do -lto 

PORTARIA Nº 198/ÇÁBIPMU 12020 . 

• 
O PREFEITO MUNICIPAL DE UNIÃO, ESTADO DO PIAo1, no uso das 

atribuições legais que lhe C-Onfore o inciso Vl, do art. 90, combinado C-Om a alínea .. a" , 

do inciso II, do art. 19, ambos da Lei Orgânica do Município de União/PI, com 

supedâneo no art. 37, da Constituição Federal, considerando art. 5°, § 5° da Lei 

Complementar nº 704/2017; 

RESOLVE: 

EXONERAR .a Sr" MARCIA VIRGÍNIA ALVES DE SOUSA. inscrita no 

Cadastro de Pessoas físicas - CPF sob o nº 018.636.253-37, nomeada por meio da 

Panaria nº 277/2019, 't'-ublicada no Diário Oficial dos Municípios no dia 16 de julho de 

2019, da função de Coordenadora de Vigilância em Saúde, SÍMBOLO UAS-5, da 

Secretaria Municipal de Saúde, do Município de União/PI. 

Gabinete do Peefeito de União, Estado do Piauí, em OI de setembro de 2020. 

.• 
REGISTRE-SE, PU1lLIQUE-SE E CUMPRA-SE . 

Sérgio Gonçolws do Rlgo Mono 
Chefe de Gabinete do Prefeito 

Numerada,registrada e publicada a presente panaria. no Diário Oficial dos Municípios, 
edição _____ _, que circulou no dia __ de ___ de 2020. 

DECRETO N• 52/2020 

Estado do Plaul 
Pret.ltura Munlclpal de Unl6o 
Gabinete do Prafelto 

Estabelece regras de Isolamento, 
fundonam■nto, controla, hlgl■n■• convlvlo • 
de comportamento para a n,tomada gradual 
ec:on&mlca do Munlciplo de Unllo/PI • cU 
outras provl«Mnclas. 

O Prefeito Munlclpal de Un13o/PI, no uso de uma de suas atribuições legais, 

1 • Considerando a declaraç.3o da Organizaçao Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a doença aiusada pelo Novo Coronavirus (COVID-19). e as orientações 

emanadas pelo M inistério da Saúde; 

li • Considerando a Lei n• 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do novo coronavtrus; 

Ili - Conslderando que nJo obstante a adoção de medidas de enlretamento à COVI0-

19, por intermédio de normatizaçAo. execuçào de ações e fiscalizaçào por parte do Poder Executivo 

municipal. com a colaboraç.1o da sociedade cívil. o número de pessoas infectadas com o novo 

coronov/rus na municipalidade tem aumentado; 

IV - Considerando a competência do ente municipal em estabelecer normas mais 

restritivas aos dos Estados no combate à pandemia, quando existirem razões concretas que as 

tomem neceuárias para fomentar a saúde pública, dadas as peculiaridades da epídemla na 

localidade. consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclama( 3o 

n• 40. 130. M inistra Rosa Weber, 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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Estado do Pia ui 
Prefeitura Municipal de Unllo 
Gabinete do Prefeito 

DICIUTA: 

Art. 1• Fk1 suspenso o funclONmento de todos o, bere,, ,ntlurantn, .cademln e campos 

de futebol e ""'"10S ~Is com capacidade pera mais de 20 pnson, at~ o d"ia 1S de 

setembro de 2020. 

Art. ze Excetuados os estabelecimentos e1peclflcados no an. 1° deste Decreto. os demais 

mabtlecimentos comerdilis. de serviços e Industriais no i!imblto do Munldpio de UniãO/PI, 

~ funcionar na forma autorizada pelo E.stado do Plaul de forma limitada, das 8h às 12h e de 

14h as 17h. visando a l'Nbertura gradual das atividades econ6micas. 

Art. 3• A suspensão a que se refere o art. 1 ° e a llmltaçAo determinada no art. 2" deste 

~. MO se aplicam aos seguintes estabelecimentos. ressalvado o disposto nos artigos 4° e 5° 

deste~: 

1. 

li. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

supennercados. mercearias e similares; 

panificadoras, padarias lanchonete e similares; 

farmácias e drogarias; 

postos revendedores de combustíveis 

distribuidoras de gás; 

lê!vanderias; 

distribuidoras de energia elétrica, água. saneamento básico, serviço de limpeza 

utbana e coleta de fixo; 

VIII. 

IX. 

X. 

XI, 

XII. 

XIII. 

XN. 

XV. 

XVl. 

serviços de telecomunicações e de processamentos de dados; 

fabricação de sab.10. detergente. produtos de limpeza e de higiene pessoal; 

serviços de segurança, higlenizaç,ão e vigilância; 

serviços bancários; 

casas lotéricas; 

indústrias de produçAo de álcool e açúcar; 

serviços de saúde; 

instituições religiosas; 

serviços de delivery. 

11• Nas panificadoras. padarias lanchonete e similares, veda-se O consumo de alimentos no local. 

1Z" Os postos revendedores de combustíveis e suas lojas de conveniência deveroo {1111cionor no 

hordrio df 7h as 19h. 

t.3• Os sffV!ços bane.irias devem mpeltar e cumprir o llmlle m6xlmo para ace1so de 1S (quinze) 

pessoas no ambiente com a dli!Ancla mínima de 2m (dois metros) entn! elas. 

14• Os Sfflliços de saúde privada poderão funcionar de segunda-feira a sexta-feira no horirlo de 

08h ~ 1711: e finais de semana. ressalvadas as urgtnclas e emergências. 

15• As instituições religiosas s6 pod~ funcionar com no INlximo 30% (trinta) de sua capacidade 

e com e1pa<amento de dois metros de distAncia entre as pessoas presentes. sendo obrigatório o 

uso de Tennõmetro Digital Infravermelho para controle de entrada. 

H• t proibida a comercialiuç,ão de qualquer mercadoria nas focalidades ou vias públicas por 

vendedores ambulantes. 

Art. 4• Nos sábados e domingos do mis de setembro de 2020, até os dias 19 e 20 de setembro, 

estao autorizados a funcionar apenas as seguintes atividades e estabelecimentos: 

1. fanNcias e drogarias; 

li. S4!fviços de detivery exdusivamente para alimentaç.1o; 

Ili. distribuidoras de energia elétrica, água. saneamento básico, serviço de limpeza 

urbana e coleta de lixo; 

IV. serviços de telecomunicações e de processamentos de dados; 

V. serviços de segurança. higienizaçJo e vigilãncia; 

VI. · serviços de saúde; 

VII. situa(ões comprovadas de urgência e emergênóa. 

Art. Sº Os serviços públicos tais corno energia e(étrica, saneamento básicos, funerários. segurança 

pública, telecomunicações, bem como os estabelecimentos que funcionem operando fomos. em 

turnos inintem,ptos de 24h, estao autoriiados a funcionar neste periodo, respeitando as 

determinações sanitárias para a contenção da COVID-19, inclusive quanto aos atendimentos 

emergenciais. 

Art.6° Todos os estabelecimentos comerciais, industriais e empresariais em atividade deverilo. 

obrigatoriamente, realizar testes diagnósticos para a Covid-1g nos trabalhadores da iniciativa 

privada e utilizar tennômetro digital infravermelho para controle de entrada. 

Art.7• Devem ser fornecidas infOffllações à Secretaria Municipal de Saúde sobre as condições de 

saúde dos trabalhadores mediante solicitaçAo da vigllãncia sanitária. 

Art. ao Os estabelecimentos comerciais, industriais e empresariais autorizados a funcionar deverão 

obrigatoriamente ter participado de Treinamento para Reabertura e assinatura de Termo d! 
Compromisso Sanlt6rfo com a VlgilAncla Sanlt6rla/SMS. 

P-'frafo t>nlco - t obrigatória a llxa~llo de Termo de Compromisso Sanltjrlo em local públlco 

pata conhecimento do, funcloNrlos e clientes. 

Art. ge OS e1tabeleclmen10s e as pessoas deverão mpeitar os protocolos de convivfncia. de 

distanciamento social e normas sanllilrias voltados ao combate do COVI0-19, dentre eles: 

1. uso obrigatório de Termõmetro Digital Infravermelho para controle de entrada; 

li. disponibilização de álcool em gel 70% e/ou produtos similares de e1terilização para 

utíllzaçao pelos trabalhadores e clientes ou; 

111. disponibilizaçilo de local na entrada para lavagem das mãos com água e sabão e 

papel toalha; 

IV. uso obrigatório de máscaras por todos os funcionários, bem como pelos dientes 

do estabelecimento comercial ou religioso; 

V. manter distanciamento de no mini mo 1,5 metros entre o cliente e o balcão/caixa; 

VI. em caso de utilização de máquinas eletr6nicas de pagamento via cartão de débito 

ou crédito, a superfície delas deverá ser higienizada após cada uso, de forma a se evitar a 

transmissão indireta; 

VII. o procedimento de higienização previsto no inciso anterior devera também ser 

reaf'izado em todos os demais equipamentos utilizados no atendimento dos clientes; 

VIII. os estabelecimentos devem dar ampla publicidade das regras e recomendações de 

prevenção, com enfoque principal na necessidade de manter distanciamento entre as pessoas e 

no uso de máscaras, por meio de cart:nes e similares explicativos que devem ser alocados em 

lugares com muita visibilidade, entrada e áreas internas. 

Art. 10 Fica estabelecida a obrigatoriedade de observância da Portaria Nº 08/2020 da 

Secretaria Municipal de Saúde de Unillo/PI. 

Art. 11 Em çaso de descumprimento aplicam-se, cumulativamente, as penalidades de multa. 

Interdição total da atividade e cassação de alvará; de localização e funcionamento. na forma da 

legislação vigente. 

Art. 1l Poderá ocorrer, em casos de crescimento da transmissibilidade da doença ou 

aumento da taxa de ocupação de feitos de UTI. a regressllo da flexibilizaçJo para níveis 

mais ngorosos. 

Art. 1J Este Decreto entra em vigor na data da sua publlc.çlo, rewgadas as disposições em 

contr.irio. 

Registra-se. Publlca-se. Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de União/PI, 31 de agosto de 2020. 

PREFEITO MUNICIPAL 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


