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Município de Valença do Piauí 

Lei N• 1 .289/2019 Va.lença do Plaul-PI. 15 de ago.sto de 201,9. 

E tabe!ece a lorma ele co ce ão de <li.Iria 
d e vla~rn no amblto da Admlnl5tntçj1.o, 
Mu.t1idpal e determina outras: 
prov:ldê.m:las. 

A Prefeita MunldpaJ de Valença do Piauí. Marta da Conceição Con.ba Dlat<, no uso de 
sua• atrt hulçlle• leg;.•1", canddu no Art. ? O. Ili, d., Lei Orgllnlca Municipal, fa7. ,aber que a, 

Calmara Mun.lclp<ll d e Valença do Ptauf aprovou e eu =clono a presente lel: 

Art. 1• Esta L"l Complementar dispõe " respeito da eoncessllo de d lári.as d e viagem. 
aos agentes poUtlcos e aos servidores municipais, regw mernando as condições de 
pagamWJto e pre.sta.ç.:lo d e contas. 

Art. 2" O Prefeioo, Vice-prefeito, Secret.1.rios Munlclpals, Cargos Co.mlssio.nados, 
Conrrams Adminlstradvos. Advogados. Procurador. As:se.ssor,es e o.s Servidores do Poder 
Executivo que desloc:-Jrcm da sede do Município. a serviço ou para participar de cursos, 
seminá.rlos,, congressos ou eivento.s de capacitação pl'ofisslonaJ. fazem jus à percepção de, 
dl~.rla de viag m· par-a faz. r face às dcspes:is co.m alime.nra.ção. 

Paragrafo Único. A concessão de d iária fica condicionada à existência de cota 
o,çamentá.rla o 6na.ncclra disponível. 

Art- 3° O P'lll;m,enlO de dlArl;,s ln.sd.wJdo por esta Lei ter.1 caráter de verb<1. 
indenizatória., não integ rando o respectivo vcncimento/rcmu.n-cração/subsSdio para 
quaisquer efeitos; 

Art. 4• Os valores atl.n.cntcs às dlârla.s de vl;1gem scrao fixados através de Decre to do 
Chefe do Poder ll><ec-utlvo. 

Art. s• As dl.árla.s serão pagas no dia útil anterior à viagem, devidamente creditada. 
em conc.i. do servidor, 

§ 1" Caso a v l~em ultrapasse a quantidade d e d.lã.lias solicitadas e pagas, o s e rvidor 
deverá efewar o ressa.rclrnenw das dlá.rias excedentes. 

§2111 Em cas:os d e emergênd.a~ a..,i;;: d liirias poderão ser processadas no d e correr ou. 
após o deslocamento, m clJar,ro fust1flc:at1va da autorldad conced n oo. 

Art. 6º S!lo competentes p<1;ra '1ut.orl~r " concess~o da dl:lrl" e o uso do m.e!o de 
tno.nsporte a ser \l lil iudo na viagem.. o Prefeito do Mu.nidpio e/ou o Secretário Municipal 

§1G As d hirta~ deve:rlli.o se:,1" sol lclt:a:da..ti!: com anteee.dil!nda m,ntm.a de 48: (quarenCI e 
o ito) horas da data prevista para o s " desl.ocarn nto, atrav6s d formulirio próprio, o qual, 
após aprovaç1lo. ser:i enc:amlnh'1do à contabllid:ade. antes do lnldo do deslocamento. p:ar::i. 
que poua.m se r emp0nhadas pn,viamento. 

§2º A forma d e a-am,porte a ser u tilizada será auto~da levando-se em conta "
urgência e o cusro da viagem. 

Art. 7" Em todos os casos de desloc,.mento que en.seJar o pagamento de d l.11.rlas de, 
v iagem é obriR:atórla a a presentação do relatórla circunstandado do eve nto~ cursop vlage:m 
ou s imilar. no -prazo d e até 05 (cinoo) dias úteis subsequent"" a.o retorno i!I sede. dirigido i!1 
autoridade concede nte~ 

Para.grafo Único, O servidor que nSo apresentar o Relatórlo de Viagem tu forma e 
no pra20 est-.abe.leddo no caput deste artigo ficará impedido d e recebe.r novas di.l.rlas 
enquanto perdurar a irregularidade. 

Art. 8 á A rosponsabllld.adc pelo contrt>I . das vi.agens é da prnstaç.ão d,:, contas é do, 
a.gent e público soliéira.ntc é deve ser f"iscalizado por sua chéfia direta. 

Pará.sr;,fo l\.olço. O oontJvle p!"evi,:ato no caputd'i!$te a.rti_go tem oomo objetivo: 

i • apurara exatidão do cálculo da diária; 

li - verificar o cumprimento do prazo para apresentação de "Relatório de Viagens. 

Art. 9" A diária não é devida nos seguintes casos: 

i • quando o doslocam,mto se dar d<111tro do t"nitório do Munidpio; 

li - qwu,do o afastamento for Jnfertor a OS (cinco) hora,,; 

111 - quando o evento para o qual o servidor õu ã._g.ontc polltíoo estiver inscrito 
dlsponha de alimenta.ção e hos pedagem lndulda; 

Art. 10. Fica o P,oder Executivo auto-ri7.3do a expedir normas: cnmplementare..i;: a esta. 
Lei Comp!em.e·ntsr~ nos: Umltes: de sua.,i;;: oompetênci.a..Cã:. 

An. 11. Cons!irui Infração d.lsclpUnar grave, punlvel na forma da Lei, conced r e/ou. 
recebe.r diária indevldam ente. 

Art. 1 2. As des pesas d ecorrenm-.s da aplica.Ção dc:st:a Léi corrl!rãó por conta de 
dot:a~o orc;amentlirla. constante do orç.amento munldpal vigente-~ 

Art.18, Fica revog;ida a Lei nú.mero 1.243/2016 de 12 de Jun lto de 2016. 

Art. 19. Esta Lei entra em v~or na data de sua publlc:aç.ão. 

, aae, JV, 9,, A D,, 
Malla da coneetç~o c ·uma Olas 

Prel<!!lta Mun1crpa1 
CPF 258.227.803-3,.4 

umerada, sancionada e publicada a presenoo Lei sob o número um mil du.zenros e, 
ctn.que.nta e nove, aos qubue dias do m s de agosto do ano de dois mil e dezenove. 

~ 
Mar-eios Vinicius Cuoba Dias 

Secr-edi.rio de Governo 
CPF: 898 . .233.623-00 

Município de Valença do Piauí 

Lei N " 1.290/2019 Vale nça do Plaul-PI, 15 de agos tn d e 201 9 . 

Dispõe sobre denominação de 
Pn,\d.io Púb Uc·o e d si outras 
providencias. 

Por in lclattva do vereador Stênlo Ronunol da Cruz Cerqueira,, a Pre feita 
Munlclpal d e Valença do Piauí, Marta da Concoelção Cu:nb.a Dias, no uso de suas 
a101buJções k-g,us, oontldás no Art. 70, Ili, d a Lei OrgánJCil MW'lieipàl, faz saber Que 
õl C..;_ ~ro M1,1n ictp3l d v aJ n ~ do P l3111.í .)prov ou, u s3n lo.no~ presente 1 1: 

Art. 1 11. O Préd.lo da S.cdo d.a Pro foitura Munld.p a l do Vale nça do Plaur • 
PJ, localizado na Praça Teodomir-o Lima Verde, passa a denominar-se "JOAQUJM 
MATIAS LIMA VERDE". 

Art. 211 .. Revogando, .. s e as disposições em contrárlo~ 

Art. 3 A. A pres:c-n ·• L ·•i entra ém vig or na d ára d ·· s: u· pubUeaçao 

Gt1biae~ da Senhora Prefeita Mu.nicip a.l de Va.lenÇit do Piau t. 15 d e ,:tgosw d -• 

2019. 

1 aaa, , , ,õs i <\, D,,, 
Molfa da conc•t,;ao c ... nho Dias 

F're1e!ta Municipal 
CPF 258.227 .i!O:J..:w 

Nu.merád a,, Sà..nciõnàd .a. ,e publicad à .:a prC:S:éntc Le i .s:ob o nilmcro u.m m.H duzentos 
• scss nta, aos qw= dlas do m&s d agosto do a no d dois mil dezcnov •. 

Marco,. V lnfcius Cunha Dla!i 
Secrebirlo de Governo 
CPF: 898.233 .623-00 

Município de Valença do Piauí 

1,c,i N•1 .291/2019 V:il;,nça do Pi ul- PI, 15 dé ago,;to de Wl 9. 

Institui no Calendário Oficial de E\/'êntos do 
MunicípiQ de Vãlénça do Piauí - PI, o Oia 
MunJcl)>al de oe.resa das Prerrogativas da 
Advocacia e dá outras providencias. 

Po r iniciativa dô vereador Rayonardo Me11des Barbosa, a Prefoita Munici pal d e Valença do 
Piauí, Ma.ria da Conce.lçi'lo Cunha Dias, no uso dR s uas alri bulções legais, contidas no Art. 70, 
111, da Lei Orgârilca Mun id pal, fa-. s-.ibt;r que a Cârnar-,1 Munici pal de Val,mç-a do Piau í ap.rovou 

e eu sa.nciono a presente J..al: 

Art. 1 •. Flca instituído, no Calendárlo Ofklal d e Eventos do Mu.niclplo, o Dia 
Munl.cipal de Defesa das PrerrQgatlvas da Advocacia, que ser-.i comemorado, 
anualmente no dia 11 de agosto. 

Parágmfo Único. O Poder Exccmlvo Munlclpa l, Juntamcnro com a Ordem dos 
Advogados do Brasil • Subseção de Valença do Plaul e a Assoclação dos Advogados 
Püblidstas do Centro Sul do Piauí - MPUCE TROSULPI, poder-lo reallz.ar pal~cras, 
n:uniões, seminários e atividades espccUJcas alusivas ao evento, podc:.ndo utlUzar para 
ranto, o Plenário da Egrégia Corte Legislativa. 

Art. za. O Dia 1unlcipal de Defesa d.as Prerrogativas da Advocacia tem por 
d"5iderato valo rizar a Advocacia loca l puJ:nando pela de fesa das prerrogativas 
prollsslona.ls da Advocacia.. am face das garantlas consti tucionais de cidadania do 
Interesse público na preservação do direito à plenitude de defesa das panes cm q ualquer 
insta.nela Judlclal ou administrativa, bem como a dlgnldade e a Independência da profissão. 

Parágrafo Único. Nesta data, também a Câmara Munlclpal, juntamente com a 
Ordem dos ·Advogados d.o Brasil • Subs@91o d e Valenç.a do Plaul e a Associação dôs 
Advogados Públldstas do Centro Sul do Plaul - AAP UCENTROSULPI, poderão realizar 
Sessão Solene Especial e homenagear os proflsslonals que se destacaram durantl! o ano 
na defesa de s uas prorroga tivas. 
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Município de Valença do Piauí 

Art. 39• Revogando-se as disposições em ,contrário. 

Art. 4 9• A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Senhora Prefeita Mun ltipal de Valença do Piauí, 15 de agosto de 2019. 

1 aeo.iÀ\.Áq_.Á D-
Marta da Conc•lçao Cunha Dias 

f'relelta Munlcípal 
CPF 258.227.803-34 

Numerada, sancionada e publicada a presente Lei sob o número um rni l durentos e sessenia 
e um, aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove. 

Marcos Vinjcius C\lnba Dias 
Se,cre~rlo de Governo 
C:PF: 898.233.623-00 

ESTADO DO PIAIJI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO, PIAUI 

CNPJ n' INl..583.!NIG/0001-M 

llECRln'O UY~l9, l!Je OS DeSETl!MllR.O OI!. 20t9. 

O l'Rllll.1!11'0 MIJNICU'AL J>l! SAN'JA C.11 Z. 00 l'IA i. cslâdó dol'iiluL oo desuasairil>uip)os lés,,is 
e "'" lmno!i da u: · OJ;gtaioa. do Mimidpio de 5'aola Cnu. do Piml-1'1 "· cmfmmc Podaria:, do n•, 002r.l017 < 00S/2017. 
lfflllw dt.112 dcj•noim fio W17, 

lltX;JU.TA.: 

Arl.t•. Cooocoo oo Soo- Múnicijlli rlc l'ilWOyllS ANA LARISSA BARROSO MARTINS DOS SANT()S , 

CPI': 029.001.ll)-78,u.S-.crcliria Mimi<ipalde Edua,,Ao MARINALVA GONÇALVES, CP!': @7.679.m-34, omploo 
podem, p,n ""8ÜUIICUI 1ib:tturu <k Ô>Ulll ll111o1iria j•~ • ~l tio Bw!co do llruil rf '.l\16) -2, (;001> °"""41'0 rf'" 
10Jl30-2. ~ el,d.')().o de Sooc, c,,n do l'lou!. f10"' n:iovlinot11l\9'0 de =nos oo Puodob do 11!11.ovldplt> <lo ~ - CM do 
l~-,/.fil, vla,;oL,nd,, ""CNPJ: OI .!>37.40SIOOOl •1 3, .,:mferl,-lo r-,,k.., I'"'"' 

0Cl9 - F.miil'ir,ebcq11Ci.i 

010- Alw <00!.1$ded~ill>; 

01 J - A~a;ll'Í{,(LI tQÔlf••? ~ 
018 - ' tilunro<ll!di1u.i.:nc1111r ....... «~. 
020 - Rooclicr, pc,;&ar ""'illo ,o cbr qu~ 

026- Solldt11r$8kl011,c'1,ato, o--~ 
O'i.7 - cqnitit.,,r L-.looiril) de. ch::qi.c; 

03 1 i\l.iori...,dilbiloell)colllâ; 

036 - M-.w dleq s de'l'Olvldos; 
oos Eooanr moque, 
094 - SoiõlBrJ'OOlllra cnlcllill e ~ 

~ - C-~ l&r<hcquc:,; 
096 - llmio: ,boqu::s; 

099 - Efomor rc~lljllicaç.'lcs: 
100- ECcllw ,.,,,.,-a,otn corr,nle; 

IOZ - l!r.,,..,-.,.,,,_i""'l'""'P; 
l~ -Efccuar-llJO por melo cl:tlfuloo; 
105 E cluar lraoofcnll,)Cia por meio dotrtloiar. 
119 Lihmlrmq11h1J rlc p,1gm ,.•1110; 
124- Sol"illlrsakla,.b.lllltos de iM'CdÕll"Clllm; 

125 - Solj,ejhlr etloo/CA<r•lQó opc..;<io do crédito; 
1:!(;- limilifooqKffl'UILO; 

128 - Ef<111or lmMfcnlocin plirer, 
n -'F.ll<X)fflr(IOfflls d"l'Ó!'l1n, 

Ar1. r . l'ico ~o. IJOSLC dC<l'OIO, a ,olic~ di>ROli~da"""" i><Íllla IDOIKÍ0Dld,l. 

Arl. J". E.,ae Docreto cnln em "ÍJIII"' nadai.o do """ public:a,;Ao. 

R<:~.rc«, Ili' 1q...,... " cuo,pn,-sc. 

GABl:>11::Tl! IX>Flll!l11ITT'O MUN IC.OO SANT,\ C.'RUZ 1)() l'I.AU(-1'11, 05 Dl; SKTl!M BRO OI! l01JI. 

r~,., ~~ 1. .-lc /"\-Ó~ 
ÍÍAioso Dl; CA 'vAtJJO NllTO 

PR'P.Fl!ITO MI fNIC:fl'AI . 

(•~en aA .M N(C JJ'AJ,. ))~ o l,Ã().f'M u 
"RETAIUA M UNlCIPAL DB PL.ANEJAMl!NTO E ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PHRMA ENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

.f.>lU>G . 0 J'R:&Sll.NC IA).. N" 04V20l !' 

PROCESSO ADMll'i:ISTRATT O N" 001Jl004903/2019 

OBJETO: C O .. (·.RA·t·AÇÃO Ot: EMPRESA PARA O FORNECIM~TO O~ 

MA'l"EíUAL f'.ERMA~ll: 'l'E HOSPH' ALAK PARA .HSIO'I'ERAPJA VISANDO 

A 'TEt\"DE-R AS ECESSJl:CIDADBS 00 U~f'ITAL MU l CIPAL DR JOS.E DA 

ROCHA n JR 'tAOO DO I UNICIPIO DE lJNlÃO-PJ, confonn@. e.spec.'Hldl,;,ões oonlldas 

DQ lerlD() de referincia do edital e propostas da..'li: lkit n~~ que a presenmra:m o menor p~ço. 

TEKMO n·11: ADJ · I>lCA@ o 

o &. ITÃ O•l"l. por meio da Pregoeira e Equipe de Apoio~ no U.!fO de stu1s. 

.a lt'\bulçoes delegru:l.a$ pela l?o,t,ui.a GP nº 19512019. tendo c.m ~ii ,ta d o prooedimenio 

1icirol6tio ua modalidild<> PRl::OÃO pRJ:;SJ,;NCJAJ... úú fotlllú P&l::.SiiNCIAJ.. lí" 04412019. 

llp6• a ru,tllise e j .,Jgwneu(o dWI propos111s, bem wmo d 11 doe11111Cnu.çil0 J•ubilil.al.6riu, pwú:• 

ln1eg.r-..r11tc8 <L li,eiu;ção, 1icnd.o vc.nc:ido 1.ódo~ ~ pn,zw:,s rce1.1rüis e, m rn..:t.ão do n;S.vhl'.ldo 

fi mll~ ~, P reg<,ei ril e :ç1_1(1 c:((1.• ipe -de ~•poio. ~ •~r1:1 p11.1rt,1 levn_r 11,(1 Ql)n ~im t;n t,Q 00 l!l iJtJ1rir:,11,(le 

co.mpetentc p.an:1 fin s de homolo~o e posttriõr oonhec.imcnto dos intc~ ssad.os.. o resultado 

da licit~ o em referencia ADJ UDICANDO como veoocdora,, do certame as empru:18' 

J.R.O .S RA NDÃO P.lllJll,I, CNPJ: 2l.51 l.45'1/0001 •2 ; IC l,I. MF.N0.1•:S F.JRJi.,U, C -PJ ; 

J0.98:S,:!$OnXJOl-60, L.t.lSl' UNG EQUJi'AMl::NTO L'IUA. CN!'J: 04. 187.384/0001 -:!4, 

A J •_ANDRADl•L ~l•:RÚIÔ•MH. C PJ, 26, 11 3-511.WX11 o5l,, C IRIIRá lC'..A IH IP Ô RA EIREI.I, NPJ : 

23.178,900/0001-211, C J.PREITAS DE SAMPAIO EIRI!LI, CNPJ : 73.!l.52.873/0002°87 posto que, 

pn,c:n,c;hernm os rcqui.silOS dc hnbilitaçllo e aprcsent:,mm o menor p.-..;;o poc item, conforme 

SC8,UC~ 

LOTE I • EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FlSIO'l'ERAPIA DO HOSPITAL 

MONlCll'AL 

mEM EQU IPAMENTO DESCRIÇÃO - V.i.-.lT EMPREU. 
IIENCBJORA 

Modelo: Bole Sulça, Material: 

BOIASLÀÇA 
Lamx. C«: Roxo, TamanM: 

ICLLMENDES 1 ~-=Arktu• 5&:rn 2 RS 54,53 EJRELI 
Capacidade: sopooa alé 200 
Kc 

2 BOLA FEL/ÃO Mod<llo: 801a Feij,110. Mall!rfiat 1 RS126,68 ICLLMENDES 
M;rrc;a,; u ... up l.alex. Cor. Vennelho EJRELI 

Tamamo: 100 X 45cm, 
r~""""ade; 200 ka 
OonSlll.lfdo em tubos ele 1-1/4 x 
1,20 mm oom assenlo e ,1poio 
de braços es101ados. Apoio de 

CAV/\UNHO 
bra9(.1$ com regul~ <le 

OBSTÉTRICO aln.Jra. Dímensõe:s: Latgwa : 42 
ICLLMENDES 

3 MarQ:: MC>fflo cm. COq>rtmento: 80 cm. 2 RS549,88 EJRW 
moYels Allura do assento: 47 cm 

Allu'a do apoio de i:iraços: 11 a 
aa cm, Medidas emba1$91!m: 
0 ,65 X 0,45 X 0,75,CUbQgem: 
o 2868 m'. Pes>o: ,.,.,,_ 

ESlr\JIJ.n em aço carbono, 
ar1iculaclo. pintura epóxi-pó. 

ANOAOOR 
dobrável, reglllá\/81 em al'lllra, 

4 ADULTO ponleiras de borracha nos 2 RS1«.00 ICLLMENDES 

Maru: GLC quatro pés, ba11'8 íronlal dupla EIRELI 
• Suporia alé 100kg. 

- Altura l,Uriima: nem 
- Alrura Mêxlma: ae cm 

KIT FAIXA DIRN>n■&Gs : (Cooiprimento -
5 ElAsTICA 1 ,5m) - (Largura 12Cm) 1 R$91 ,76 léLLMENOES 

Mllrea:ACTE 
EIRELI 

Composição: Latex 

lnspirnmelro ele incentivo -

6 RESPIRON exerdlador 2 RS 51 ,75 ICLL MENDES 
Marc-a:NCS Modelo: rllSpilQO dassic EIRELI 

Ar,vis;a : 10424960001 
Shaker • Terapia VibralOria 

SfiAKER 
Explra1llrie Para Moblllzaçllo 

ICLLMENDES 7 Marea:NCS DeSeae~.'1. 2 R$66,08 EJRELI 
Dimensões: 15cm x ,5cm x 
15cm(CxAxll 

HALTERES Halle, emborradlado pera 
IGUMENOES 8 1KG ace<lemia e Clínicas <le Zpar RS27,00 

Mon:a,: RIG fislo"""""" 1 kQ_ 
EIRW 

TORNOZEl.EIRAS 1 T amozeleira - Canelen 
ICLLMENOES 9 KG Para Academia E Clinicas 2par R$ 19,60 EIRELJ 

Marca: Altu■ De Fisio""""ia Par • 1 Kc 

MARTELINHO 
Martelinho Para AY:al9çllO -

10 REFU:XO Martelo De Buck - Examinador 2 RS68,04 ICLLMENDES 
De Reflexo EIRELI 

Marea: ABC 
ANVISA; 10401310090 

TfflãNA Moclelo; Trena 
ICLLMENDES 11 AHTROPOM ETRICA Dlmensõ11S: 194x45cm 2 R$42,1 3 EJRELI 

Marea:WISO Peso: 24" 


