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Estado do Piauí 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 

iThDO DO PWi 
pasFanuRA sa,ac,i. os ataDas 

5im6ao-Pt17. 	2020. 
ÁW 

41 , 	ç 11 
to  

IIustdino Senhor Secretilo de Adeiinistreçáo de SInViIdo Mondes - P1 

Eu. Jose Envido Sobdnho,  bm.iI*o, casado, prIssio ludenis em estai, 
portador do CPF: 064.874.223-20  domiciliado na Rua De~ de Sousa Reis, 
SM, Birro Nova Cidade,  nesta cidade de Simpliclo Mondes - P1, vem mui 
respeltosamerdo requerer por perto dessa Sec,is de MrUtraçlo, 
REOULAR2ACAO FUNOIAA UANA de isne ~ no endereço 
supracitado, cortomie estabelece a Lei l*mlcsI 1.123(2019 de ajodo de 
2019. 

Para Nis de procassernento, ansas os dooumentos previstos no sit 32 de 
referida lei. 

wwnxa, 

Pede dsfstitnento, 

Procamsntc Ud*Mdolo ai 017/2020. 

Modaide& PreØo prestadai. 

0ueo:Aqdo*ç3o de msnentoe, 

W4o.* tei. o. pio.$o do A.l. do Cmwoo.ç5o pim .eo.wiaøo do ms do pm,  ,odsda 

de 	. PsiaØ., ruS. pdo .a Swo 15 	• Poder do A.somml di .J,,.U....,io P*5*  rude 

ao. r.aS.doe .$. • ip..siosç5o do ,o.  de pe indude do Io.c.., 	...Mo.d.,. rio h.o.r piedoo.o. 
5~ d,truuimo a M~ de ma p.do.çIo Pam *n . n~ n~ rodod. do Io.o. a 

temi dofli 	n5*O lo 	oW**,r, ru 515*10. 

eP), i7dsaavsmodo 20* 

Sitnpllclo Mandes - P1, Q/1Q/2Qj. 

Assinabira do proprietário 

CPF N 854.874223-20  

nw 
ESTADO DO PIAL 

PREFEmIRA MUNICiPAL DE SIMÕES 

PREFEITURA MUNlAL0E$áMOES -Pá 
AVO 

O MUNICMO DE S*IõEs - P1, ~ da CPt/PREGØEiRD, toma p(*&o, a x,worsçjo das 
flensa, sÂo MARCOS D6TRISLJIOQM DE MEOICAMOÜc.$ - (01P3 O3.a9U6øoo1.744 
SMANA 5 QUEmOZ LiDA. (CNPJ 31.317.33$/0001.03), D$STRUIOou DE MEDICAMENTOS 
W)DE E VIDA LiDA. (CNpt 1OM5.51QOa.74 KJSt NERSIlIO SOIREIM (CNN; 
63,4711MM00144 3* D4TRIOUIOØM DE WAWMM LTD.'.. (G*PJ 12373.cSajeOOl47 
e OeçAO D(STRIIIJCOR* DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTV&.ME (CNPJ 
2L406.OiOOI43) pai .prsism.çso do mspu de preços, asseio de lên=i ab.mra dos 
uwdopes de háaçio, rsimth'o ao Pro ai O17/)20, do t%o MOIO'. PREÇO E 
AL)IUCIICAÇÀO PORfl1M,lSerea1jt,ode 3/1  " àS*OOIL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI 

EXTRATO DO CONTRATO 
1 Termo Aditivo. DISPENSA ELETRÔNICA o. 020/2020. Contratante; O 
Município de Simões-PI. Contratado: ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS 
E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIREU, CNPJ NO 10462.477-
000142. Objeto: Acréscimo de 50%, a teor do art. 49,  I, Lei Federal n9  
13.979/2020. Com  o Valor de: R$ 19.500,00. Assinatura; 17/11/2020. 

SIMÕES (P1), 17 de novembro de 2020. 
Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES - P1 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICIPIO DE SIMÕES - P1, através da CPL, toma público, que 
realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 
02412020, do tipo MENOR PREÇO  POR (TEM E ADJUDICAÇÃO 
POR ITEM, em 03(12(2020, ás 09:00h, tendo como objeto a aquisição 
de equipamentos e suprimentos de informática. RECURSO: Orçamen-
to Geral. VALOR: R$ 519.319,91. EDITAL: Disponível na sede de Pre-
feitura na Rua João Raimundo de Oliveira, s/n, centro. TEL89-
34561434. 

O MUNICÍPIO DE SIMÕES - P1, através de CPL, toma público, que 
realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 
02512020, do tipo MENOR PREÇO POR (TEM E ADJUDICAÇÃO 
POR ITEM, em 0311212020, ás 11:00h, tendo como objeto a aqui~ 
de utensílios domésticos, brinquedos, artefatos, enfeites e enxoval. 
RECURSO: Orçamento Geral. VALOR: R$ 301.236,90. EDITAL: Dis-
ponível na sede de Prefeitura na Rua João Raimundo do Oliveira, s/n, 
centro. TEL:89-34561434. 

Simões (Pi), 18 de novembro de 2020. 
Pregoeiro 

Diário Oficial dos Municípios 
A prova documental dos atos municipais 



02,5. rdaUse.do/0OF  

Os jogos contra  o  Equadol 
serão os últimos da 
seleção feminina em 2020 

PREFEITURA MtjtlK'IPAL DE SIMÔIiS' rI 
Di) LICITAÇSO 

0MIINI('ÍPlO DE SIMÕES, Pi.. 	da CPI. uma tnlbOm. que 
enstieará tirisaçeo, no svodstEJ.do PREGÀO PRESENCIAL o, 
*24-2020. do opa MENOR PREÇO" ITEM E ADJUDICAÇÃO 
POR (TEM, aos 0E1z2020.  a.  09:00h. Rodo nono cbjale a .qosiçaa 
deeqsqnaoontmc captaecoles de i,síonoâa.sa. RECURSO: Orçansoule 
OrnaS. VAl.t)R Rã 319.319,91. EDITAL: Dieç,inan.eI  o.  seda .1. 
P,oteirors  ix Xis OrDi, Rsin,onsle  sio  (lIveis. is. atum. TEL ao-
34 Só 1434 

O MUNIc'IPICI 1W SIMÕES - rI, mofo da CCL, lama lise, qos 
realiesel licilaçOs', na ,00.Ialidamlo PRl)G3i0 PRESENCIAL a. 
023120215, de sipis Mt)N(IR PREÇO) POR E1'IIM E ADjUDICAÇÃO 
POR IrEM, ere 113:il23152i4,áu 5:203., tendo rosot cApte a aqossaçito 
de  .sc-,vliinn,, deeolsiktis. beasqoodeo, orooraros. rofoitro e rosoesi 
XII.') ISSO Orçee,elao (ionsl. VALOR- ES 301  236,91). EDITAL 
Dlspoeivolmsedtdo PeefeilaearaltoaloàaRs.rraeelasbeOlfoeles.oia. 
oe,sin, r[1:0.143014)4. 

Ssmnpvt P11, tOda eosesobes de 2020. 
Pssçoe,ss 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N~20 SEBRAE/PI 

Processo de licitação  5  02/2020 
2 SESSÃO 

O SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS 00 PIAUI - SEBRAE/PI, através da 
Comissão Permanente de LiciTações, toma público que 
fará realizar licitação ia MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para 
conlratoçitode empresa especializada popa formalizar ata 
de registro de preços para eventual conlrataçáo do pensos 
iarldica especializada na prestação do serviço de 
lomnecimenlo de alimentação tipo cuffee brealn elos 
refeição, a ser disponlbilizado à moda bsffer em 
atendimento ás demandas do Sebpae/Pl, conforme 
especifica. Conforme especificação do Edito) e Termo de 
Referência, Local: SERRAS deTeresina. 00.11151 pode ser 
01,1100 no sito wwe.s013.Sebrae.core br/porlalcf OUSA sala 
de licitações da sede do SEBRAEIPI, em TereSina (o 
Interessado deverá portar mldia para gravação do 
arqcsso). 
Dela da Abertura: 27/11)2020, ás 0930h., na sede do 
SEBRAR/PI rio Teresina. 

TeresIna, 19 de novembro de 2020. 

Andoes Monteiro Coqueiro Carvalho 
Pr,aid.nts si. Comissão Permanente da UcIteçO.a 

ffiffistrilIffio 	DO 5$TADO DO PIAUI 
OO.a*D.E.5.AL BBaUBTIÇA 

OOØDEU20ABDEIA Eu Lareraçõuo 1 COIITIATON 
aJVaaotsacaoas 

AutuO 01 tnt*ÇAO 
e01oAou1Tr.Õmcorr3o-eePu.JCAçAo 

OBJETO. 0.5.55 do niems 0.50  pnatAuIa  1)num. raras .flrAs 
COSiA, Au W,.fla550r os,,  W-Os 5 A0001 soa cano I.5St 
Cn.0,oadora O. 00.00  e  Piem,.. 100.20.00 W'Vl na 'anojos. 
assestas a. aorsoaOas aOJEn.00  a  00.1000 n,oscscs,000d.ouAuaaa 
o,si>ssroO,nI,acnvisncl,t,il,,4 -- afectem oonmsnnma  asa.sOtaaçE.a 
II polo 4,502,5055 .....25t,.00. -02.024005.0 52 0050 de ItaAafrcOa 

iriA Miose N.r, 
tossi tia Lotes- 2mb Aro (0, eoni 
usAiS Ot  DJOPOTA  *5055 
caLDa tOTAL: 5) SeiO 0*.' nulAS to#d  Intra ,Onlrssa(ao a lo F5 
Ida 4 24 (O  II cO'  e ,olen(n e qoaint nA a moio lonAs seta, 
Om.ioÇO: ,revt.TmWese*(uuv(ee,eOIem000,b. 
1155*5. OiSPOtCccL: 5  taIs' ar se na swaotno 5 tIras es  *20 
wwete,PPLerDJI ii. inc  Ls'A25i0Un'1abdo  010. 5.0.5  a. isdaç(.. 

sePto o 'o: dia wnoco*opuasoovanssos*rsraaa.uovao. 
-Lrs.50 Pos Po000ao a posse  or na  50-1astro ao atORs pisco ao 

-40.0,05 aoS  Pnun.ts 02:22020. TaÃm, 005.510 da Oo.a.aI 
i,1.c0002*r p.05.000stu.5sptuar 
DATA: li se nodqn000 Or  2020 

pea00000A. Oiça  Pala.  mta Abas.  

Itu,ausTta,o PUBLICO DO ESTADO DO ,V.UI 
PROCUBADomIA QERAL SE JUSTIÇA 

C0041DLNAOORIA DE LICITAÇÕEs  1 CCII'IRATOS 
cena,' oS.aos.52ueel.Eu 

nOSSO DE UCITAOAO 
e0000 ar5000aco N'OBtuso 

08.2cm:  -oupa,:' se oitos, (SAL Leal, IA. iPIAS/ri 05.502 55(0 
e,o-,M..vdroAo 00 n.atena( O,- nsne000,A. 0.0,2,0 .5v.. munas. 
0000k, nm,sP. .,mcpa.Io,droc ,,0,I,000ri,5550o oOçocIrsi)mio 5 
Ssh000020n 052,0:2, ri, irrnc,,o.idoOpaO:ta .0005000 

70155. DE LOTES: Lata IS? lta,uts LaIaOflS 
moo ete O,OPuva: 01ev,. 
VALOR TOTAL  5) "a, 'e,, aIOS, tope troa aasmaisodaa a  ar Na 
05i51,55(Teasasuaa oaaor.o noto 0,5.  caetOaOa...Tas.n,saas 

ENOEREÇO Sua cse,oea.5nw.ertsI590s.5r 
120001 OLSPOSIAEL : mor,' .0 iS .5 isentas ao 00,50 'ci .40 
WWWIIPPI,tãRNfi  n,: 0:02000(0205005.5510.. OsLo. Cale  d5 52,1.500. 
55, is')" nr:''s' WWW.COMp0ã5GO0A'a11táS.XEu 
• (n'tesa dos P,oeo.ls,: pai, 0 dA sw,n2010,  lo tosta,  0550,0200 

'Abono,, a.. P.vfoasa.  i:,:2d'.O2T Os 052051 tronanoar musa., 
.rt000a005a pe.90.lmu.sn,.ere.be 

PiSE5OEISA  Ires Pstmou 541550,5 Mros 

()na~ 
Pai  Sairei 
esteve d tinia 
presente neste 
jogo certa-
mente. Pelo 
Ruem, Simão 
da bela Autora 
(té'vrdmiFLs-
roengo) Iam-
Sere. Eia ojoqo 
dos finados. 

mawãswdo o do 
Hoje e dia do povo de Timon pula, o rio Pamaiba eiir a Teresina pra 
torcer polo seu time contra o 4 de julho, da cidade de Raimundo Páti 
Pieipini. Uma terra muito boa. Ela lá e eu aqui. Eu. um filho de Ãracsty. 
Lá onde nasceu Conlorirta, o tnaiorbotadeira de apelido do Ceará. 
Onde botou o apelido do arcebispo de Fcstalnza, Dono Antônio de 
óJn,eida Custosa, um noeito homem muito magro e que trios chegado 
de avião à terra onde eu nasci. E ela, zangada, disse que não 'fazia 
empenho r,ern bolar apeltdo naquele 'envelcgre aéreo'. 

Mascarado 
Antigamente, mascarado era aquele jogador de futebol que bola-
va banca, se fazia de rogada e tinha que ser adulado para jogar no 
time. Era aquele que tinha o corpo mole, botava banca, enfim, ria um 
'mascarada'. Hoje a coisa mudou de mel poro o fole ledo mundo tem 
que andar mascolado per conta de um curonauirss que veio lá da 
China com gosto de gás butano. E fica 'bolsos' na gente sem do nem 
piedade, no campo e na cidade. Verdade. Hoje em dia ninguém vã 
cara completa da pessoa. 06 tosta e olho. Acabou-ser propaganda 
da sorriso colgate. Não se s51  mais dente de ninguém. 

Espoc3E3'rígte  
FUTEBOL 	 À 
Após desistência Argentina, seleçã 
feminina terá jogos com Equador 

llltoamiesoa  Vao.asoPasaos-jan4ç. Saloio ,n_lele_onoa AI. 21069024 	 vdult*is  20050, mie lEnmbta,D3D0 
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Amistosos serão 
realizados em 
São Paulo, o 
primeiro no dia 
27 de novembro e 

o outro em 10  de 
dezembro 

A .eleçao beasilesra de  is-
clvii inroinisin te-ra sml sovo 

eeairio para os amimassE 
marcados para os dias 27 de 
novembro e 1' de dezembro 
- ambos sus São Fastio oqsóv 
o dcaialiasria da Argentinos, a 
Confederação Brasilaiea de Pu-
lobal (CBE) anunciou notam 
(18) go. as otuasparlidos corSo 
outra o P.s;uad,,r. 12 primonra 
duelo será na Neo Quimica 
Arena e o segundo no Moruni-
lo. Os confrontas ainda não 
rios hor.íno definido,
(5 Iosc eqraoloeiolio dirigi 

de pela brasileira Emity Lima 
desde a Ser da —pausado.

paulistana de 40 assoo (os 
F-mulher a consassstar 

o adoção feminina do insosi, 
assumindo apita a Olirepiada 
do Pia drjaneiea, no lugard. 
vidão. 21. ácou no coego por 
lii meses, entre novembro 
do 2,016 e oelerobro do 2017. 
Após sois vitórias conaessativas, 
emendou uma sequência 4e re. 
saltados negativos argoaoeasto 
ijor liso coatou o empergi; ora 
do substituida jestamcnta por 
Vadâru Depois da pusaagem 
pela Sel.çao, Eaoily trabalhou 
oo Santos entre 2010 e 2019. 
.,de foi campeã paulista e vire 
da Libent.Joreu os pelmeira 

Io-nipssrada jansln das Sereias da 
'este. 

lasioiulo,eote adversas'io .10 
Brasil nos amistosos marca-
das para São Panslp a Argeoli. 
ata podia que os jogos (ousem 
adiados devido ao avanço da 
pandemia do novo coronreious 
(o'rid  lo) na Esaropo. A nata 
néctol duvalgada pela fedaeoção 
de futebol do pais (APA) dis 
que a msioeia doa atletas cm.-
rocadas para os campemuissos 
.tuacri sus Velho Continente e 
que soss,t,averia gsrasitiaA saber 
o calado do latiste delas no te- 

Sirena aos clubes de ongero. 
(lo jogas contes o Pqaaster 

mao os r0timoa da seleção 
fnmiasina em 2020. A equipe 
—.lidada par Pia Susdhsge 
tão  alisa desde março, sJuasidb, 
diaputou saro torneio amisto-
so na Frango com Rolando, 
Canadá e as snflçeils. O. Li 
poro c.1, devido  ti pandaasaaa, 
a sueca rralimns aproas duas 
convocações para penedos de 
treinamento: em setembro - 
coso j.piloi que atuam no 
firsail, asa (tesoja Comaep em 
Terosópolis (RJ) - e em ou- 

(abro tossi atletas de clubes 
eseapess, chineses e norte- 

Pia convocoss 25 atletas 
(12 de nimeo brasileiros e 13 
do exterior) para isa asniato-
asa. A lista tem quatro 0i 
dasleas a. meio. Dado, Júlia 
Bianohl (omba. do A°aulfKias- 

deemaann) e Asia Vitória (do 
Benfioa, da Porlugal)  e  a ato. 
Palite Jaqnielinnin, rIo Ser, ttanttn,, 
O Coriotbiatss é o clube com 
mais rrpreaaorastea: cinco As 
pogadmaa chamados se apre-
sentam à Seleção tia segunda-
-seira 

1 

  

UM PREGO NA CHUTEIRA 

 

DEIJSDETI'l RUMES - GARRINCHA 

 

  

Jogo sem gente 
vendo... 

Vociu Já viram ursa ctoa maio 50171  nexo do que 
partida de futebol sem pública a ver o copo-
lóculo? Tem graça ser negócio deste? Se o 
futebol é unta exibição. cem otrlguim Sendo 
perdeu a finalidade. Mas o que eu quero falar 
e dente tipo de jogo de futebol que está se 
fazendo "pelai", serei ninguém nos campos de 
jogo, só atelevisêo mostrando co tocslor se 
esforçando pra dar emoção. É um jogo sono 
aquele 'lê' grande. O 'tezio'. Uma partida 
burocrática onde os jogadores elo só assinas 
OS  pontos. Os cumprimentos aos colegas de 
oulso time, sã corre os 'cotovelos'. E como se 
você colocasse um disco para o surdo ouvir 
ou um filme para o cego ver. Estava certo o 
filósofa quando dizia que 'morria e riSo na 
tudo' conto e fato não viu foi nada, inclusive 
as brigas pelas sonsos que ele deixou. Em 
teresina

'
no clássico maior de nosso jogo de 

bela. o River outros o Flamengo por um míse-
ro  sinta  zero, piorar moio sacana que existe 
porque um o zero foi um só descuido e pirrrba, 
bola lá dentro e alegria para meteu e triste-
za ora querei sofreu o gol. Es humilhação de 
botar a bela no centro rum rolar paro o outro. 
Mas o Riser deu no Mengo devora zero que é 
nas placar amigo. Numa partida sono ter gente 
vendo. Um jogo para as almas. 


