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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI 
CNPJ: 06.772.85910001-03 

COMUNICADO 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e do Ministério da Saúde, vísando o bem estar dos 

servidores públicos, dos licitante e da população em geral, 

comunica que os procedimentos licitórios que seriam realizados 

pelo município de São Raimundo Nonato - PI estão adiados por 

t empo indeterminado. 

• 
ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO 
GABINETE DA PREFE1TA 
CN PJ: 06.772.859/0001-03 

Decreto n2 19, de 24 de março de 2020. 

Dlspiie sobre as medidas te.mpordrtas de 
enfrentLlmento d situação de emeryincia da 
sat'ide pública decorrente do novo CORONA VIRUS 
(COVID· 19), e dá outras provldincias. 

.A PREFElTAMlJNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI, CARMELITA DE 
CASTRO SILVA, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDtiRANDO o Decreto n2 18.901, de 19 de março de 2020, do Governo 
do Estado do Piauí, que determina as medidas excepcionais voltadas ao 
enfrentamento da grav,e ,crise de saúde pública decorrente do COVJD-19; 

CONSIDERANDO o Decreto n11 18.895, de 19 de março de 2020, do Governo 
do Estado do Piauí, em que decreta estado de calamidade pública, para fins do 
art 65 da Lei Complementar nll 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave 
crise de saúde pública decorrente da pandemia covid-19; 

CONSIDtiRANDO o art 15, do Decreto Municipal n2 17, de 16 de março de 
2020, de São Raimundo Nona~o/PI. que permite que as medidas sejam 
reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situaçã.o epidemiológica 
do Muni.cípio; 

CONSIDERANDO as medidas adotadas pelo Plano de Contingência Municipal, 
volt.idos ao enfrentamento da grave crise de saúde pública decorrente do 
COVID-19; 

CONSIDERANDO a Portaria n!! 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que 
declara emergência em saúde pública de importância internacional, em 
decorrência da infecção humana pelo novo Coronavirus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a situação excepcional em que estamos vivendo, a ,exigir das 
autoridades públicas ações mais incisivas no sentido de barrar o avanço da 
disseminação da doença, presetvando a saúde da população, sobretudo das 
pessoas mais vulneráveis à contaminação; 

CONSIDERANDO o cres,cente aumento no Estado do Piauí, do nó.mero de 
casos de pessoas suspeitas ou infectadas pelo COVID-19; 

CONSIDERANDO ser a vida do cidadão o dJrelto fundamental de mafor 
expressão oonstltuclonal, sendo obrigação do Poder Público, em situações 
excepclonats, adotar todas as ações necessárias, por mais que, p.or um 
momento, resultem em restrições a outros direitos; 

DECRETA; 

Art. 1 -Ficam suspensas as férias e licenças voluntárias dos servidores 
lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de 
Assistancia Soei.ai, cabendo ao Secretário da pasta requisitar a apresentação 
dos servidores necessários ao local de lotação específico, sob pena de 
responder processo administrativo disciplinar. 

Art. 2 11 • ficam suspensas por tempo indeterminado, enquanto durar a crise 
de saúde pública decorren te do COVID-19, a concessão de futuras férias aos 
servi.dores da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de 
Assistência Social de São aimundo Nonato/PI. 

An. 311 • Poderão as Secretaria Municipal de Saúde e Secretari.a Municipal de 
Assistancia Social, por necessidade, convocar servidores de outras áreas para 
atendimento excepcional relacionadas aos servi.9os essenciais para o 
enfretamento de que trata este Decreto . 

Art. 4i1. Esse Decreto entra em vigor na data de sua publ"cação, produzindo 
seus efeitos a partir da presente data. 

São Raimundo Nonato/PI, 24 de março de 2020. 

d..~~h .,_,..,._ 0-\.,-_ S:i \.,......_ 
CARMELITA DE CASTRO SILVA 

Prefeita Municipal 

-, STA DO DO PIAUÍ 
MlJ lCÍPlO 0.t,; ' - O .RAIM DO NON T O 

CNPJ : 06.772.859/0001--03 

ATA DE REGISTRO DE l>REÇOS 009/2020 
PREGÃO ELETRÓNl 1 ° 001/2020 - SRP 
Aos 25 (vinte cinco) dia• do mês de mlll"ÇO de 2020, a Prefeitura Municipal de Silo Rnimund.o 

orut.to - l'L localizada na n Rod . Pre,;id=tc Juscelino Kubitocbck de Oliveira. S , ru, DR. 020. 
CJ;P n• 6,477().()00, nesle alo rep=e,,Uldo por nnncllta de CMlro Silva. pn:feHa municõpal de 
Slo Rain1uodo Nonaw. CPF: 342,329.073..Q0, residente e domic:..liada na Rua Benedllo Lopes. 
s/n,, Bltirro ii>ó, Slo !Uimundo Nonato • PI, as empre:,as OI • A .R . DO SANTO 
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME! inscrita oom o CNPJ N": 12.320.270/0001-69, 
endereço na rua Francisco Ribeiro de Castro .. n°2S2, Bairro Centro, Slo Raimundo Nona.ta~ 
representada ne!i:t.e ato pelo Sr. Acácio Romci.ro dos Santos, brasileiro, emprcsári<>:,, portado.r do 
CPF Nº 498.447.233•53 e RG Nº 1.832.498 SSPIPl. resid.entc e domici liado na cidade d.e Silo 
Raímundo onato, 02 • R ·ORMATICA LTD • EPP ioscrít com o C J N": 
08.0S0.832/000 1-24, et).der<:,ço 11a RI.la Desembargador Pi es de Ca;itl'o (Zooa on.e). n• 138. 
SALA O 1, Cc,n!J'Q TcrG11-ina - Pl, •cv•e,,mtada nc$lc ato pelo Edi laidG do Mi rand a Lope . • 
bra,ilcira. solteira, em presária natural da c idade de Caraco.1/Pl, nascida em 25/11/1995, residente 
e domicil iada na c idadG de Teresina/PI na Alameda F lamboyant, 2725 - bairro Zoobotã.nico 
CEI•: 64.064- 170, portudoru do CP'F n" 064.90J.27J--09 e da Cédul11 de ldcntidndc n ºJ.682.JSô 
SSP/PI, 03 · lHO A DAOATO l - EPP, iniiérità coo:,_ o CNPJNº: 22.992.632/000 1-l l , 
eodere«> o Avemd~ Ju-lino K de Ollvei.ra, . • O 11 7, COMP. · O SALA 02. 
Bairro Seminário, Taio • SC, representada neste ato pelo Sr. Jhonatan Bagaioli, l>rasileira. 
empr"'!ária, ponador do CPF = 078.670.219-22 e; RG • S.0 12.2'.!3 SSPISC, rnsidente e 
domiciliado na cid ade de Taio - SC, 04 - RP LJCITACOES, COMERCIO & SERYrCOS 
EIRELl -EPP, inscrita com o CNPJ N"': 32.179.86S/OOOI- S3. endereço na Avcnidn. Ermelinda 
Comuto, n• 19S, Bairro Pa:rque doo Bandeirantes, Ribc,ililó Pr<:to - SPJUD · IR.AO PRETO, 
rcp=cntad.íi neste ato pelo r. Anl3nio Carlos de ru-que Junior, brMi lelro, empréMrio, portador 
do CPF N" 429.479,321:1,-70 e RG N" 4<1 ,428 ,202.<i SSP/SP, residente e domicil iado nc,. cidtlde de 
R ibe;rilo P"'1.o - SP , OS • SÃO MAR OS DISTRIBUIDORA DE MHDI AMENTOS. 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS H OSPITALARES E ODONTOLOG!COS L'JU CNPJ : 
03.894.9õ3/000 l -74, oom sede li Rua Avelino Freitas Nº 4 98 .bsirro: Centro, representada por 
Cafücto da Silveira Dias, brasileiro, empresário, ponador do RO N"' 946 101-SSP-Pi., CP 
N"J-41263683$3. residente e dO<nlciliado na cidade de Silo Rol mundo · ona.to- PL .oru. tenno& d11 
Lcl nº 10.5:1-0, de 17 de Julho de 2002, Decreto Federa) n• 7.S9:V2013, Oeerem Municipal n• 
20/20 17 e, subsôdi,iriam enle,, a Lei n• 8.6661 1993, e ...,,is 11ltetaQÕé8. e, d,is den,a; s normM les,ús, 
aplicáveis, em face da classifi cação dos proposms aprcsentadas no Prcgllo psm Registro de 
Preços n• 001/2020, consoante consta do Proccoso n• 004/2020 RESOLVE é Regi stro de Proço!I 
para futura qui.s..iylo parcelada d.e material e cquipanu.mto.s de infonniitica, para atender as 
ncces&idadcs do mu.nielpio de Sllo Raimundo .Non.aio-P l e suns seé.tctarlu, conforme deseriçõc:!1 
e eopeeificaç<Jes no Anexo l Termo Referência, eonfonne espceil'icaçiO eonstm1tc no u::rmo de 
n:ferêncla (ane><o (). ob ervada •• cláusula.. e co"d ,o;<}es aba11<0 estftbeleeldos, a especifieaÇilo. o 
preço. os quantitativos e o fornecedor olassi.flcado na licitaç . o supraciu,da, constituindo-se esta 
Ata e.m docum ento v incu1ativo e obrigacional ás parte$, luz. d a legislação que r-e:ge. a matéria: 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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-E TADO DO PlA i 

J.& DO OBJETO 

M NICÍPIODESAORAJMU D0N0NAT0 
CNf>J : 06.772.859/ôo0!-03 

1.1 Registro de Preços para futura aquisição paroelada de material e equipwnentos dé: 
informática, para atender as necessidades do município de SIio Raimundo onato-Pl e sua 
sccretari as. 
1.2 As quantidades constantes do Ane:,to Ido edital são estimativas, não obrigando o Municipio 
à contratação. 
1.3 O Município poderá, por meio do setor de Compras e Adniiolsttaçilo, cootratar o objeto~ 
licilllçào de dois ou mais fomooedores que detenham preços registrados, respeitando-se a 
capac-idade de fornecimento da detentora e obedecendo a oFClem de classificação das respectiva!: 
propostas. 
1.4 O p111ZO de vigência deslll Arade Registro de Preços será de 12 (doze) mesei;, sendo contado 
a partir da data de sua assinatura. 

2,& DOPREÇO 
2.1 Os preços são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para 
pagan1ento em até 30 (trinta) dias, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pela detentora. 
devidamen1e atestada. 
l.2 Os preços propostos são considerados completos e abrangem todoo os tributos (impostoo. 
taxlL'l, emolumentos, contribuições sociai~ e para-fiscais), transportes de materiais, embalagens. 
mão-de-obra e qualquet" despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no 
Edital. 

3.& DA ADMINISTRAÇÃO J>A ATA 
3.1 A administração desta Ata de Registro de PreÇos caberá à Secretaria Municipal de 
Administração. O (s) responsável (eis) pelo acompanhamento e fiscaliz:ação da execução da Ata 
de Registro de Preços e pelo atesto da (s) Nota ( ) Fiscal (is) será (ão) nomeado por portaria,. 
devendo cumprir as disposições contidas nos termos da lei . 
3.2 Cal>ení à secretaria re&ponsável pela administração da Alll de Regisiro de Preços, por 
intermédio do Fiscal, providenciar a publicação trimesttal dos preços registrados, para orien1ação 
da Administração unicipal, alé:m de encaminhar cópia da publicação ao Departamento d,: 
Gestão de Compras e Administração para que seja anexada ao respectivo procesoo. 

4.& DO C , 'CE AME 'TO DOS PREÇOS .REGIS RADOS 
4 .. 1 Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguinte-s casos: 
4,1.1 PeloMunicipio, quando; 
I A detentora descumprir as condíções da Ata de Registro de Preços; 
Il A detentora não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, sem justificativa aceitável; 
m A detentora de:r causa à rescisão administrativa da Ala de Registro d.e Preços; 
IV F.m qualquer hipótese de inexecução lolal ou parcial da Ata de Registro de Preços; 
V - Os preços regí!l!llldos se apresenlllrem superiores aos praticados no mercado e nãa 
houver acordo quanto à sua atualização; 

VI Por razões de interesse públioo devida.mente fundamentado. 
4.1 .2 Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando: 
1 • Os preços registrados se apresentaram inferi.ores aos praticados no mercado, se não 
houver acordo quanto à sua atualização; 
11 Comprovur a impossibilidade de executá-la. 
4.2 as hipóteses previstas no subitem 4.1.1 u comunicação do cancelamento de preço 
registrado cl'á publicada no Órgi!o Oficial do Munidpio, jlllltando-sc o comprovante ao processo 
que deu origem ao registro. 
4.3 A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro de preços através de, 
requerimento a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Silo Raimundo onato • PI, de 
se.gunda a sexta-feira, das 08h00min âs 13h30min 
4.4 Caso nao se verifique fundamentação em 11Ua solicitação a d~entora sujeitar!!i>-á às 
sanções administrativas prcvims nas Leis n.• 8.666/93 e IO.S20/02, confonne o caoo, bem como 
aquelas dispostas no respectivo instrumento convocatório. 
4.5 C1111oelada a ata em relação à detélltónl, poderá ser convocada aquela com classificação 
imediatamente ~ubsequente, se registrado mais de um preço, para efeturu- o fornecimento, no:;: 
tenmos de sua proposta. 
4.6 Ocorrendo caocel11111ento do registro de preços pelo Muoicipio, u empresa deteotora será 
COI11.unicada por oorrespondüncia com aviso de recebimento. 
4.7 No casó de ser ignorado, incerto ou inácel!Sível o endereço da detentora, a comunicação 
será feita através do Órgão Oficial do Municipio, considerando se cancelado o preço registrado 
a p.artir da publicação. 

5 .. & DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
S.1 A detentora deve obseivru- e fv.er observar, por seus fornecedores e $1.lbcontratados, se 
admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durame todo o processo de contratação e de 
eitecução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula,. definem-se as seguintes 
prâticas: 
I - ~pratica conup!a'': oferecer. dar, réeeber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vanmgem com o objetivo de ínflueaciar a ação de servídor publico na exeçução de conn-ato; 

TI - - "prática íraudule,nta": a falsificaç;loo1:1 omisslo dos fatos, com o objetivo de influenciar 
o proces~o de execução de contrato; 
m • "prática colusiva": esqu.ematizarou estabelece:r um acordo e:ntre dois ou mais licitantes. 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepooto do órgão Hcitador, visando 
e:stabeleett preços em nivei s artificiais e nã0-00111petitivos; 
IV • "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,. às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 
afetar a eKecução do contrato; 
V • ~prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar pmvas em inspeções ou 
faur declarações falsas aos reprcseotaotes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo 
de impedir ma1erialmente a apuraçio de alegações de prática prevista, deste .Edital; (ii) a.tos cuja 
intenção $ej a impedir materialmente o exe.-cício do díreíto de o organismo financeiro multilat.eral 
promover inspeç,llo. 

SJ.l Na hipótese de financiamen1.o, parcial 011 integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa flsl~ inclusive dedarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para 
a ootorga de oontrlllos financiados pelo organismo se, cm qualquer momento, constatar o 
envolvimento da emprc-sa. diretamente ou por meJo de- \1m agente, e-m práticas conuptas, 
fraudulentas, oolusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da e.,.c,cuçiio um 
contrato fl11anciado pelo organismo. 
S.1.2 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para 
a contrataÇão, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o conlrato vir a ser fínanc-iado, 
cm parte ou integralmente, por organismo financeiro multil.atcral, mediante adi.antamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pe- soas por ele fomi.almente indicadas 
po sam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registro 
relacionados à licitação e à execução do oonltalo. 

6.0 DA DISPO IÇÕ FINAIS 
6.1 Além do que consta desta Ata deve também ser considerado, para efeitos legais e juridíCO<'!. 
o contido no Edilal do Certame LicillltÓrio e s;eus A.nexos. 
6.2 Fíca eleito o foro da Comarca de São Raimundo '011ato - PI, para dirimir eventuais dúvida, 
e/ou conflitos originados pela presente Ata,. com renúncia a quaisquet" outros por mais 
privilegiados que possam ser. 
63 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n.º 8.666/93, alte.rações posteriores e 
demais normas aplicáveis. 

Silo Raimundo 'onato-PI, 25 de março de 2020. 

Carmelita Castro Si! va 
Prefeita Municipal - PI 

Coo.tratante 

Paulo Sérgio de Negreiros 
Gert'11ci a dor do S.RP 

A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - MB 
e J ": 12,320.21010001-69 

Vencedor 

BR INFORMATICA LTDA - El'P 
CNPJ "': OS.OS0.832/0001 -24 

Vencedor 

JHO. AT BAGATOU - EPP 
C PJ . 22.992.632/0001-11 

Vencednr 

R.P LICITACOES, COMERCIO & SERVICOS EIRELI - E.PP 
CNPJ N': 32.119.86S/OOOI -S3 

Veacedor 

SÃO MARCOS DlSI RJ.BlJIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS .E 
MA TBRIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD 

CNPJ: 03.894.963/0001-74 
Ven.cednr 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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-ESTADO DO PIAO'Í 
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO 

CNPJ: 06.772.859/000! -03 

RELATÓRIO DE VENCEDORES 
0l)le do Pfoinolor: 
,ome do Comprador: 

Prefeiblra Municipal de · ão Raimundo onato/P l 

Edílal /Pro«sso: 001/20202' VÊZ 
Data de Reafüa.çlo: 02(03/ 2020 às 09:3 5 
Local: .......... bbmnacom.br 
Pr-·egodro rupoosAvel: Paulo Sergio de egreiros 

RP LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ : 32.179.865/0001-53 
TOTAL DO FORNECEDOR RS 190.890,00 

SERVIDOR TORRE: 
IóeeS$ador: core iS ou superior, 
rcqu&lcia 3.2GHz ou superior, Memória RAM: 

8GB DDR4 1333MHZ, Gaohc: 6MB, PortllS 
sb: 6 P011aS Usb 2,0, HD : 1TB ~J superior, 

Sis1ema Operacional : Windows 10 PRO, Rode: 
emet Lan 10/100/1000 Mbitls, Conexões de 

doo: Hdmi e Rgb (Vga), Fome: ATX 400\! ou 
su rior Volta em: Bivoli. 

OMPUTADORDESKTOP: Processador. Intel 
i3 ou superior, Frequência 3.0GHz ou 

superior, Memória RAM: 4gb DDR3 ou 
superior, HD: SOOGB ou superior, Rale: 

themet Lan 10/100/1000 Mbil/s, Conexões: 
x ' SB, Olx Vga, Olx Rj4S, Áudio, Sistema 

iona.l: Windows IO Pro, Fonte: ATX 
SOw ou su crior Volta cm: Bivolt. 
'OMPUTAD()R: PROCESSADOR 15, 40B DE 

MORlA, IID 500GB, FON1"1! 600W, 
DOWS 7, GRAVADOR CD/)}VD, 

EITOR DE CARTÃO, TECLADO 1'S2, 
OUSE 1'S2 SB.1 MONITOR. 

BR INFORMATICA LTDA CNPJ; 08.050.832/0001-24 
TOTAL 00 FORNECEOOR RSI 15,380,00 

12 
15 

17 
19 

: Tamanho do painel : 15" Widescreen 
• Frequência nativa do painel : 
Painel: Anli-refl eocivo. 
CESSA.DOR 15 SISTEMA 
L: WINDOWS 10, MEMÓRIA 
DDR2, HD DE SOO GB. MÍDIA 

Jl1Th-fIDIA GRAVADOR E 
VD mDEM ETIIERNET (SD 
HK REDE SI FIO. 

8 Tamanho do painel: 18,5" 
LED), Frequ!ncia nativa do 

de Painel: Anti-reflexivo. 
0/100/IOOOmbps 

r 1500w Bivolt 

c/100 

28.000,00 

150 1.000,00 150.000,00 

1.239,00 12.890,00 

50 270,0 13.500,00 

20 2.230,00 44.600,00 

150 
47.400 00 

20 2.800,00 
28 4.200,00 
5 12000 
10 2.760,00 

A.. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME, Cr-.'PJ: 12.320.270/0001-69 
TOT AL DO FORNECEDOR R$ 82 790 00 
07 TECLADOUSB UNI 250 19,90 4.975,00 

08 MOUSE 0PTTC0 UBS UNI 250 11 ,50 4.975,00 

09 TABLETS: Proce~dor com cloeik mínimo de µNID 80 900,00 72.000,00 
J,J GHz, com no mínimo qWltro núcleos e 2M 
L2 cahe, Memória RAM: Mínimo de I GB (um 
gigabyte) de baixo consumo (DDRJL 
1066MHz), TELA: Tela colorida LCD ou LED 
e com lamanho mínimo de 09 (nove) e máximo 
de 10.l (dei ponto um) polegadas; resolução 
mínima: 1280x800, Armazenamento Interno: 
Gapacídade mínima de 16 GB; po$SUir slot para 
cartão de memória padrão MicroSD para 
eitpanslio de annaz.enamento interno, 
compatível com cartões de até 64gb, 
Conectividade: Wi-fi padrão IEBE 802. l l b/g/n, 

integrado modem interno com suporte a n:d.es 
3G, desbloqueado para rodas 8$ operadoras; 
Bluetooth 4.0 ou supcrio, integndo, Sistema de 
GPS integrado com antena interna, Interface: 
microfone e alto-falante, inlegrad05, Salda para 
fone de ouvidos pam conoctor padrão p2 de 
J ,:Smm e ix,m OJ (Ir&) ponlO de c»ntato (terra, 
âudio direi to e esquerdo), Porta micro- SB 
padmo 2.0, Pcnnicir conexão de v[deo externo 
atravé$ de porta nú crolmi ni HDMI, Câmera: 
po suir Câmera fronlal e traseira in~grllda ao 
equipamento, Cãme.ra traseira com resolução 
nú.nima de OS MP (cinco m"""nixels). possuir 
ajuste de foco a ulom ;lc.i eo e zoom digilal, deve 
pennili r filmar e tirar foco s, Câmera frontal con, 
resolu,;llo m [oima 1.2 MP (u:m pomo dois 
megapi><els, deve permiti r filmar e Lira.- fotos_, 
Bateria: possuir bateria interna e, recarregável; 
Lfü~i o n º" polimero d,e lllio; vida úti l de pelo 
menos 2.50 ciclos de carga/descarga com 
c,.pacidade de carga igual a 80% da o riginal , 
Olpacidade mlnim11 da bateria; 6000 mNh (seis 
mil miliampere hora), S iscema Oper11eional: 
Android 7.0 portusu&I ou versao superior em 
pom1guês, Suporte, a Coofigura,;llo de proxy 
.?IUll rede wi6, Permitir a decodi6ca~o dos 
formatos de arquivos: rnpJ, mp4.Jep, ogg, wav, 

csuran~: permiti< a in!plenienlaçio de ,oluçlo 
anti ,robo, sem cutos adici°'1ais, Ullar tecnologia 
'll'M ITrum,d Phitfom Module): 

IS Ro1eador Wireless 300 mbps, S pona,; iuc UNI 
eehemet 

30 98,00 2.940,00 

JRONAT BAGATOLT ME C J : 22.992.632/0001-1 I 
TOTAL DO FORNEC DOR RS34 .SOO,OO 

13 Nobrcak 1. SOOvo ou su rio, 50000 
14 &tabilizador I .OOOW UNID 100 19500 

SAO ARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ: 03.894.963/0001-74 
TOTAL DO FORNECEDOR 6 .600,00 
1 1 Cabo de Rede Cat5e ex c/100 Metl"O$ 1 UNTO 1 30 220,00 1 

ESTADO DOPIAU! 
PREFEITURA MU NICI PA L DE SIG EFR EDO PACHECO 
GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 11.S22.12<J/0001-47 

!S.000.00 
lll.500,00 

i5.i500,00 

C O MU N I CADO IM POR T A N TE 

O Prefeito Municipal de Sigefrcdo Pacbcco, comuni ca a iodas as autoridades e o povo em geral que 

em coooor<lâncias com os decretos do governo do eslado e govemo municipal sobre o combate ao 

OVO CORONAVÍR S, a audiência publica que seria realiza® na sede da Câmara Munici pal, à 

Rua Moi és da Mnta. sln. nesta cidade de Sigefredo Pacl1000. ãs o :00 horas do din 24 de 1arço de 

oorren1;, ano, parn d,emóJ1straçio e avaliação do cumprirnenlo dás rnelu:; li scai · do lercciro 

(ILUldri mestn: do ercicio financ,iiro de 2019, no cem105 do artigo 9", §4". da lei de 

responsabi lidade fiscal, FICA IMPO SIBlLITADA DE ACONTEC R, por tanlo comunicamos a 

canc.elame11to da mesma, e nos com prome1endo em comu ni car a nova da1a 

Sigefredo Pacheco-PI, 23 de março de 2020 

O ílva 

Prefeito Municipal 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


