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ESTADO DO PIAU Í 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EX PEDITO LOPES 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICf PIO - PGM 
CNPJ: 06 . .553.70.5/ 0001-12 
Rua Sao Joao, N º SS - Centro. 
CEP, 64.620-000 - Dom Expedito lopes -PI. 
E-ma·1, omcumdoriadcl@groail coro 

DECRETO N2 74, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. 

Altera o horá rio de expediente da Administraçã o 

Pública do município de Dom Expedito lopes, 

Estado do Piauí, nos dias de jogos da Seleção 

Brasileira de Futebol n a Copa do Mundo FIFA 2022. 

o PREFEITO MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES- PI, Estado do Piauf, no uso de suas 

at r ibuições legais e, em especia l, p elo disposto no a rtigo 74, Ili d a Lei Orgânica M unicipa l; 

Conside rando a participação da Se leção Brasi lei ra de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022; 

Considerando o Decreto n2 66, de 26 de agosto de 2022 que estabe lece o horá rio de 

funcionamento das repartições púb licas administrativas da Prefeitura Municipa l e suas Secretarias. 

Considerando que a lguns jogos da Seleção Bras ilei ra estão programados para horá rios 

coincidentes com as atividades da administração pública municipa l, e; 

Considerando a necessidad e de di sci plinar o funcionamento da Administ ração Pública 

Municipal durante os jogos da Seleção Bras ileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA de 2022, evento 

notave lmente importante para g rande parcela dos munícipes; 
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Art. 1Q - Fica estabelecido, e m caráter excepciona l, que, nos dias dos jogos da Seleção Brasileira 

de Futebol na Copa do Mundo FIFA de 2022 o expediente dos ó rgãos da Administração Públlca do 

Município de Dom Expedito Lopes será: 

1. das 07h às llh, quando os jogos se realizarem às 1 2 h; 

li . das 07h às 12h, quando os jogos se realizarem às 13h; 

Ili . das 07h às 12h horas e das 13 h às 15 h ho ras, q ua ndo os jogos se rea lizarem às 16h. 

Parágrafo único - Os órgãos e e ntidades da Administração Pública Municipal adot arão as 

me didas necessá rias à compensação da jo rna da referente aos expedie ntes mencionados nos incisos 

deste artigo, devendo tal compensação ocorrer a critério de cada gestor. 

Art. 2 2 - O disposto neste decreto não se aplica às unidades e se rviços considerados essencia is 

ou q ue por sua natureza não possam ser inte rrompidos o u pa ra lisados, especia lme nte, os se rviços de 

saúde, limpeza e segurança. 

Parágrafo único - Os dirigentes máximos dos órgãos e entidades que executam os serviços de 

q ue trata o caput deste artigo disciplinarão o reg ime de escala e/ou plantão a que se s ubme t erão os 

servidores das áreas mencionadas, objetivando garantir a não interrupção dos serviços. 

Art. 3Q - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogando temporariamente as 

di sposições legais em contrário. 

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

DOM EXPEDITO LOPES, 22 DE NOVEMBRO DE 2022. 

VALMIR B ARAUJO 
Prefeito Munici pedito Lopes/PI 

Gabriela Moura da Luz 
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ESTADO DO PIAUi 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES 

CNPJ: 06 .553.705/0001-12 
Rua São João, Nº 55 - Centro 

CEP: 64.620-000 - Dom Expedito Lopes 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico Nº 031/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 055/2022 

1.0. Objeto: Prestação de seiviço na rea lização de Exames Radiográficos e de Tomografia Computadorizada, para a 

secretaria municipal de saúde de Dom Expedito Lopes - PI, a ser realizado à no máximo 30 (trinta) km da sede da 

prefeitura municipal (não haveria nexo em não promover tal limitação geográfica, pois, como exemplo, p:>derá o Poder 

Público, cm conduta diversa a esta, vir a contratar empresa sediada em outro Estado da Federação ou em cidades mais 

distante) o que tomaria inviável o atendimento às necessidades do órgão, gerando um awnento significativo dos custos 

com o transporte. 

2.0. Do Acesso ao Edital e informações: Poderá ser adquirido por qualquer licitante elegível, no Setor de Licitação -

Loca lizada na Rua São João , N° 55 • Centro, CEP: 64.620-000, www.bbmnetlicitacoes.com.br email: 

cpl2017.del@gmail.com, e no site: sistemas.tce.pi.gov.br/licitacao/lcw_menu2.do. 

3.0. Propostas e Habilitação: 

a) Data e horário do recebimento das Propostas: até às IOh00m do dia 07 de dezembro de 2022. 

b) Data e horário da abertura e analises das proposlas: às I0h0lm do dia 07 de dezembro de 2022. 

c) Data e horário do inicio da disputa : 10h30min do dia 07 de dezembro de 2022. 

d) Local: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

4.0. Fonte de Recursos: FUS, FMS, cofinanciamento e covid l9. 

5.0. Valor Previsto: RS 579.786,75 (quinhentos e setenta e nove mil setecentos e oitenta e seis reais e setenla e cinco 

centavos). 

6.0. Tipo de Julgamen to: Menor Preço e adjudicação por item. 

7.0. Prazo da Vigência: 12 (doze meses), a partir da assinatura do contrato. 

Dom Expedito Lopes• PI, 23 de novembro de 2022. 

Carmem Barbosa de Moura - Pregoeiro 

Jordani de Araujo Ferreira - Membro 

Jose Avelar Rodrigues de Moura - Membro 
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ESTADO 00 P IA U1 
PRE FEITURA M UN IC IPAL ot: DOM EXPE DITO LOPES 

R 11n: SAo .Jollo. 55- C ENTRO. 
CF. P : 6 4.620-000- DO:\I EXPEDITO LOPES· PIAU i 

CN P.J (MF) Nº: 06.553.705/0001 

CONTRATO 0F. p RF.$TACÃO PF: Sf; H.V1ÇQS Nº· 11" /2022 

o F u ndo Municip RI d~ Assistên cia Social d e Dom Expedito Lopes-PI, pes50a juridica de direito pUblico. 
com i'C'dc n a Ruo 5 de Abril . NIS. centro, CEP -64620-000, inscrita no CN PJ (MF) sob o n.º: 14 .0 I0.514/0001-

! io.8~c;~;6;~~j=~;~~~ad:~~3~:;7:~1e~~·~::;·1:~~T~;.~~.f~•:tén8:~:~~rç4~:d~i,;;.Al';;rl)~ 
Ç O S T,\. bmikir.i. , CPF nº 869.331. 163-87, residente e domiciliada No Povoado: Uurit i gr~ndc/ zona_~ral do 
fl.funicipio de Dom E,i:pcdito Lopcs-Pi:mi. CEP 64.620-000. denominm.lo CONTRATADA!. tem, entre s1,Jus10 e 
acordada e celebram por força do presente Instrumento, um C ONTRATO D E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. 
d e acordo com as se uintes cláusulas e condi õcs: 

1 - DOOB.JETO 

CL,'\USULA PRIMELRA - O presente contrato tem por Objeto: Prestaçilo de serviços de Assistente 

Social do Serviço de Prot~io e A tendimento Integral à Familia ( PA IF) no Centro de Referência de A ssisu:ncia 

Social-CRAS, do Municipio de Dom Expedito Lopes-PI, conforme Portaria nº 11 6. de 22 de outubro de 20 13. 

Fund.:imcnto legal: Tennos do Jociso li do artigo 24 da Lei 8 .666193 alterações posteriores e conforme 

dispõe. 

2- 00 VALOR DO CONTRATO 

CLÁUSULA SEGUNDA - A CONTRATADA reeçbcn\ como contraprestação pe lo serviço definido 

cm cláusula anterior o valor bruto de RS 1.600.00{Um Mil e seiscentos reai s) mensal.. O valor acima scrã pai,:u 

até O 5• (quinto) dia Util subseqOentc ao período vencido, pelos serviços contratado,, com rc:curso, do Programa 

Federal: Piso B:bico Fi11o/ Bloco PSIJ, eslando incluldos no, mesmos lodos os in:mmos, tnxas. encnrgos e 

demais despesa,. 

PARÁGRAFO PRU\·IElRO - A CONTRATADA obriga-se a efetuar todas as suas obrigações como 

ASSISTENTE SOCIAL do Serviço de Proteção e Atcndimmto lnt~,iro.l ã Familia (PAIF) do Munic ípio de Dom 

Expedito Lopes-PI. Mcdinntc o pagamento da quantia mensal dcscrill1 no coput da CLAUSULA SEGUNDA. 

que por s ua vez será submetidos aos descontos doii encargos inerentes: 

PA RÁGRAFO SEGUNDO - O Município de Dom Expcdi10 Lopes-P I, :ipós a vcrificnçllo da1< 

obrigações increntes a prcstaçllo de serviços de ASSISTENTE SOCIAL do rcícrido serv iço, efetuará o 

pugamento a CONTRATADA. mensalmente, mcdianle Cn.«l ifo cm Conto do Hnnco do Bras il a ser indicado ; 

PARÁGRAFO TERCEI.RO - Nenhum pag11mcnto iscntnr.i o Contrat:ida d a~ suns rcsponi.abilidadcs e 

obrigações, nem implicará em aceitação defi11 ilivn dos serviços e som ente l'lenlo pngu :-1 o s valorei! 

correspondentes aos scrvic,-os cíclivamente rca li 7..ados e atestados pela liquidadorn de despesa re sponsável pelo 

fiscali 7..açilodos=-erviçrn,; 

P AR,\GRAFO QUARTO - No Cunio do cKccuçllo doii serviços caberá ao Mu11 iclp ío d e Dom 

EKpedilo Lopes-PI, dirc1um~-ntc ou por quem vier a indicar o d ireito de fi scali7.nr u fi e l obscrv:lncia das 

di5posiçõcs do Conluio Administrotivo 


