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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÃNDIA DO PIAUI 
Avenida luiz Cunha Nogueira, 228 - Centro- CEP 64.995-000 Cristalandia do Piauí - PI 

Fone/Fax: (89) 3576 - 1102 
CNPJ/MF 06.554.299/0001-02 

E•mail: oreteituracnstalandia@hgtmail.çgm 

A VISO DE LICITAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Cristalândia do Piauí, através do seu Pregoeiro Adjunto, torna público 
que se encontra a disposição dos interessados, Licitação na modalidade Pregão Presencial Ng-
015/2021, Processo Administrativo Nº 057 /2021, para Registro de Preços, cujo objeto é
contratação de empresa para fornecimento de insumos odontológicos, com data de abertura 
para o dia 13 de Maio de 2021, às 08:00 horas, na sala de licitações, localizada na Avenida Luiz: 
Cunha Nogueira, 228 - Centro - Cristalãndia do Piauí - PI. O Edital com todas as normas está a 
disposição dos interessados a partir desta data, no horário de 08:00 às 12:00 ho ras no endereço 
acima citado. Cristalãndia do Piauí. 27 de abril de 2021. Luziandro Noronha fabrício . Pregoeiro 
Adjunto da Prefeitura Municipal de Cristalândia. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAIJDE DE CRISTALÃNDIA DO PIAUÍ 
Praça dos Três Poderes, s/nR - Centro - Cep 64.995-000 

Fone/fax (89) 35761200 e-mail: secretarladesaudeaistalandia@)gmail.com 
CNPJ.: 01.856.042/0001-91 

Nota Pública 

Diante do Cenário atual de emergência de saúde pública em decorrência da 

infecção causada pelo vírus COVID-19 também intitulado Coronavirus, a Secretaria 

Municipal de Saúde de Cristalândia do Piauí-PI (SMS). resolve adotar as seguintes 
medidas preventivas: 

1. Fica estabelecido na presente data a criação do Comitê Gestor de Controle e 
Prevenção do Vírus COVID-19 no âmbito municipal, composto pelos seguintes 
setores disponíveis para esclarecimentos: 

a. Secretária Municipal de Saúde: 
b. Coordenação de Atenção Básica; 

c. Vigilância Sanitária; 

d. Vigilância Epidemiológica; 

e. Coordenação de Saúde Bucal; 

f. Secretaria Municipal de Assistência Social; 
g. Secretaria Municipal de Educação; 
h. Secretaria Municipal de Administração; e 

1. Polícia Militar. 

2. A atualização do Cartão do SUS passa a ser realizado em nova modaUdade, 
onde o paciente deverá entregar cópias dos documentos e comprovante de 

residência na SMS, sendo entregues os cartões atualizados de modo 

descentralizado na respectiva Unidade Básica de Saúde (UBS) do paciente em até 
48 horas; 

3. Ficam suspensas as atividades coletivas do Programa Saúde na Escola (PSE) 
junto as escolas cadastradas no programa. 

4 . Elaboração de Material Educativo, tais como, folders e cartazes com tema 

prevenção do vírus COVID-19. 

5 . . A Secretaria Mwticipal de Saúde disponibiliza aos profissionais da área, cópia 
do Plano de Contingência para enfrentamento da infecção humana pelo 
Coronavírus COVID-19 (2019-nCoV) do Estado do Piauí. bem como 

fluxograma de manejo clinico na Atenção Primária a Saúde e Boletim 
· Epidemiológico. 

6. Serão instalados mais dispensadores de Álcool Gel à 70% nas suas Unidadei; 
Básicas de Saúde, ao alcance da população geral; 

7. A SMS recomenda que todos os servidores e empregados púbUcos adotem 
ações diárias de prevençlo, tais como foram adotadas pela DIVISA: 

a. Lavar frequentemente as mãos com égua Cristalândia do Piaul e sabão; 
b . . Alternadamente higieniz:ar as mãos com álcool gel a 70%; 
e. Cobrir com lenço de papel o nariz e a boca ao espirrar ou tossír; 
d. Evitar aglomerações, dando preferência à realização de reuniões virtuais; 
e. Evitar tocar o rosto com as mãos não lavadas; 
t: Manter os ambientes bem ventilados. Se Possível, abra portas e janelas 

utilizando menos o ar condicionado; 
g. Não compartilhar objetos pessoais; 
h. Cuidado ao utilizar os banheiros públicos. Veja se estão limpos e ao sair 

deixe-os em condição de uso; 
i. Manter limpas e desinfetadas com álcool à 70% ou hipoclorito (1 a 2%) 

todas as superfícies que são de maior manipulação como por exemplo: 
corrimão de escada, maçanetas de portas, celulares, bancadas de trabalho, 
teclado de computadores, dentre outras; 

j. Caso tenha recentemente retomado de viagem onde o número de casos se 
encontra aumentando, reservar-se por um período de 7lsete) dias, 
principalmente. de pessoas acima de 60 anos. por ser o grupo mais 
vulnerável ao COVID 19; 

k. Buscar o serviço de saúde na Atenção Primária. quando apresentar 
sintomas compatíveis com o COVID-19 como febre, tosse e/ou 
dificuldade para respirar. evitando o Pronto-Socorros, buscando sempre 
usar máscaras cirúrgicas nesses casos; 

1. Os profissionais de saúde devem realizar notificação dos casos suspeitos 
conforme o fluxo de manejo clinico na Atenção Primária à Saúde, modelo 
já disponibilizado pela secretaria municipal de saúde. 

Não é momento de panico, apenas necessitamos realizar ações para o efetivo 
controle e prevenção da doença. Para mais informações e rccomendaç-0es a Secretaria 
Municipal de Saúde estará à disposição. 

Secretaria Municipal de Saúde 
Cristalândia do Piauí - PI, 19 de abril de 2021. 
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021- DISP-CPL 
REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 004/2021 

CONTRATANTE: MVNIClPJO DE CURIMATÃ/SECRETARIA MVNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO 
CONTRATADA: CONSTRUTORA CONSTRUMAIS EMPREENDIMENTOS 
EIRELI, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 
30.482.972/0001 -20 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DE 
31.000M2 DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPlPEDO E DE 20.987 M2 DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM PLANTAS GRÁFICAS, PLANTAS DE 
SITUAÇÃO DE LOCAL DA OBRA, PERFIS WNGITUDINAIS EM GREIDE, 
SEÇÕES TRANSVERSAIS E TIPO, QUADRO DE VOLUME E NOTA DE SERVIÇO 
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RUAS E AVENIDAS NA ZONA URBANA 
DO MUNICIPIO DE CURIMATÁ -PI 
RECURSOS FINANCEIROS: Orçamento Geral do Município de 
Curimatá/FPM/TESOURO/OUTROS, para o exercício financeiro d e 
2021, no elemento de despesa 449051 • Obras de Engenharia. 
VALOR GLOBAL: R$ 13.600,63(Treze mil, seiscentos reais e sessenta e três 
centavos), 
VIGENClA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2020, 
podendo ainda ser aditivado nos termos da legislação vigente. 
DATA DA ASSINATURA: 20/04/2021 


