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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Gabinete do Prefeito

DECRETOMUNICIPAL Nº 62 DE 21 DE AGOSTO DE 2020.
Altera o Decreto nº 18 de 24 de março de 2020, autorizando o retorno das
atividades indicadas na fase LARANJA do “Plano São Paulo” (Decreto Estadual nº
64.994/2020).

O Prefeito José Carlos Silva Pinto, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei e
CONSIDERANDO a necessidade padronização entre as normas editadas pelo
Governo do Estado de São Paulo e as editadas pelo Município de Pariquera-Açu
quanto ao enfrentamento da pandemia do novo Coronavirus, a fim de evitar
divergências quanto ao seu entendimento e implementação;
CONSIDERANDO a necessidade da retomada gradual das atividades pelos
munícipes de Pariquera-Açu, respeitadas as normas sanitárias editadas pelo
Governo do Estado de São Paulo;
CONSIDERANDO que a fase laranja prevista no “PLANO SÃO PAULO”, Decreto
Estadual nº 64.994/2020, autoriza a retomada das atividades de imobiliárias,
escritórios, comércios e shopping centers, em cidades que estão na faixa de
risco de cor laranja;
CONSIDERANDO que as medidas restritivas podem ser reavaliadas de acordo
com a conveniência e o interesse público, respeitadas as respectivas medidas
sanitárias pertinentes, nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº 18 de
24 de março de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Fica alterado o artigo 7º, inciso I do Decreto nº 18 de 20 de março de
2020, passando a viger com a seguinte redação:
“Art. 7º, inciso I:
(...)
t) concessionárias, escritórios, comércios e shopping centers.”
Art. 2º. Os estabelecimentos deverão adotar todas as medidas necessárias para
prevenção da disseminação do COVID 19 previstas neste Decreto, dentre as
quais deverão observar, obrigatoriamente:
I – uso de máscara de proteção facial, preferencialmente de uso não profissional,
por todas as pessoas que estiverem no local, devendo obrigatoriamente
fornecer aos clientes que não estiverem portando o referido equipamento;
II – na área interna do estabelecimento, deverá ser observada a limitação da
quantidade de pessoas em razão da área útil disponível previsto no Auto de
Vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros a 20% (vinte por cento) da
capacidade do estabelecimento, respeitando o distanciamento social e o
número máximo de 3 (três) pessoas em atendimento simultaneamente;
III – o horário de atendimento ao público será das 13 às 17 horas, devendo os
estabelecimentos funcionarem rigorosamente no horário aqui estabelecido.
IV – a disponibilização na entrada do local, bem como em locais estratégicos na
área interna, álcool em gel 70% para utilização dos frequentadores,
colaboradores, empregados e empregadores;
V – higienização periódica de todas as superfícies de toque, tais como, bancos,
cadeiras, mesas, maçanetas, corrimões, bancadas, dentre outros locais que
possam ser foco de contato e disseminação do vírus;
VI – higienizar periodicamente os banheiros do local com água sanitária,
preferencialmente;
VII – manter limpos os sistemas de ventilação e ar condicionado do local (filtros
e dutos), bem como obrigatoriamente manter uma porta ou janela externa
aberta para o favorecimento da renovação do ar no local;
VIII – os sanitários deverão estar devidamente equipados com o kit completo
para higienização das mãos dos frequentadores e colaboradores, contendo
sabonete líquido, álcool em gel 70% e toalhas de papel;
IX - Implantação de corredores e ou entradas de uma via só para coordenar o
fluxo de clientes nas lojas;
X- evitar atividades promocionais que possam causar aglomerações;
Parágrafo único. Aos demais interessados que não conseguirem ingressar no
local por conta das limitações acima descritas caberá aguardar a disponibilidade,
cabendo exclusivamente ao estabelecimento proceder com a orientação e
organização das pessoas do lado de fora, respeitada a distância mínima de 1,5 m
entre elas.

§1º É ônus exclusivo do estabelecimento a confecção e fixação em locais de fácil
visualização das placas indicativas da capacidade máxima do local, nos termos
do inciso II do artigo 2º deste Decreto.
§2º Fica recomendado que o atendimento às pessoas pertencentes ao grupo de
risco, se o caso, seja feito com a máxima cautela, com a observância das normas
previstas pela Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde,
evitando-se a potencial disseminação do novo Coronavírus.
§3º Nas atividades comerciais de venda de peças de vestuário, fica
recomendado que os clientes não provem os produtos no local a fim de evitar a
disseminação do novo Coronavirus.
Art. 3º. Fica recomendado que o acesso presencial aos locais acima descritos
para aquisição dos produtos seja utilizado como medida excepcional, devendo-
se dar prioridade para as formas de contato que minimizem a propagação do
novo Coronavirus.
Art. 4º. Estarão os estabelecimentos sujeitos à fiscalização pelo Poder Público
Municipal, sendo que em caso de descumprimento das regras previstas neste
Decreto, poderão sofrer as penalidades previstas no artigo 4º da Lei nº 6 de 13
de maio de 2020, sem prejuízo de eventuais sanções cíveis e criminais.
Art. 5º. A retomada das atividades comerciais no Município de Pariquera-Açu
limita-se apenas às previstas no artigo 1º deste Decreto e no Decreto Estadual
nº 64.994/2020, devendo as demais (bares, restaurantes e similares, salões de
beleza, academias, igrejas, teatro etc.) aguardarem novos estudos realizados
pelas autoridades sanitárias competentes que futuramente venham a ampliar a
flexibilização e o retorno das atividades.
Art. 6º. Permanecem inalteradas as demais disposições previstas nos Decretos
anteriores editados pelo Município de Pariquera-Açu no tocante ao
enfrentamento da pandemia do novo Coronavirus e relativas aos comércios
essenciais.
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser
prorrogado ou alterado a qualquer tempo, ficando revogadas as disposições em
contrário.
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Prefeito Municipal
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PREFEITURAMUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Departamento Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2020
Processo Administrativo n° 075/2020

O Município de Pariquera-Açu/SP, por intermédio da Prefeitura Municipal, torna
público, para conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro e sua Equipe de
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Apoio, reunir-se-ão no dia, hora e local designados neste Edital, onde realizará
certame licitatório, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, pelo
MENOR PREÇO NO VALOR GLOBAL, NO MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo
objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (EXAMES DE ULTRASSOM) EM ATENDIMENTO AO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES, subordinado às condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.
Recebimento das propostas por meio eletrônico: a partir das 08 horas do dia
25/08/2020 até as 08h59min do dia 10/09/2020.
Abertura de Propostas iniciais: às 09h00min do dia 10/09/2020.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 10h00min do dia 10/09/2020.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
Valor estimado desta licitação: R$ 350.141.,66
Fonte de Recursos: Federal / Estadual
Local de Consulta do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser visualizados
junto ao Portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu/SP,
pelo link: <http://www.pariqueraacu.sp.gov.br OU poderão ser retirados junto
ao Departamento de Licitação - situado na Rua XV de novembro, 686 - Centro -
Pariquera-Açu/SP - Centro, portando CD-ROM ou pen drive, ou ainda, solicitado
através do e-mail<licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br> e ainda junto à plataforma
eletrônica de licitação da Bolsa de Licitações do Brasil: www.bll.org.br. Demais
informações poderão ser obtidas pelo telefone (13) 3856-7100, ramal 206.

Pariquera-Açu/SP, em 24 de AGOSTO de 2020.

JOSE CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Departamento Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020
Processo Administrativo n° 076/2020

O Município de Pariquera-Açu/SP, por intermédio da Prefeitura Municipal, torna
público, para conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro e sua Equipe de
Apoio, reunir-se-ão no dia, hora e local designados neste Edital, onde realizará
certame licitatório, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, pelo
MENOR PREÇO NO VALOR GLOBAL, NO MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo
objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO
AMBULATORIAL PARA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA MEDICA, PELO
PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, subordinado às condições e exigências
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
Recebimento das propostas por meio eletrônico: a partir das 08 horas do dia
25/08/2020 até as 08h59min do dia 11/09/2020.
Abertura de Propostas iniciais: às 09h00min do dia 11/09/2020.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 10h00min do dia 11/09/2020.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
Valor estimado desta licitação: R$ 186.560,00
Fonte de Recursos: Federal
Local de Consulta do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser visualizados
junto ao Portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu/SP,
pelo link: <http://www.pariqueraacu.sp.gov.br OU poderão ser retirados junto
ao Departamento de Licitação - situado na Rua XV de novembro, 686 - Centro -
Pariquera-Açu/SP - Centro, portando CD-ROM ou pen drive, ou ainda, solicitado
através do e-mail<licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br> e ainda junto à plataforma
eletrônica de licitação da Bolsa de Licitações do Brasil: www.bll.org.br. Demais
informações poderão ser obtidas pelo telefone (13) 3856-7100, ramal 206.

Pariquera-Açu/SP, em 24 de AGOSTO de 2020.

JOSE CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL – DEMOCRATAS

O Presidente da Comissão Municipal do Democratas - DEM convoca seus
convencionais para participarem de Convenção a realizar-se no dia de 05 de

setembro de 2020, na ACESEVAL, situada na Av. Dr. Carlos Botelho, nº 1225 -
Centro, Pariquera-Açu - SP, das 10:30 às 11 horas, nesta cidade, para deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia:

1) Escolha dos candidatos ao pleito municipal de 2020;
2) Formalização de coligações;
3) Definição dos números para candidatos a vereador;
4) outros assuntos de interesse partidário e necessários ao pleito municipal de
2020.

Pariquera-Açu, 24 de agosto de 2020.

FABIO CARRAVIERI DE ALMEIDA
Presidente Democratas – Pariquera-Açu – SP
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