
 

 

 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICA N.º 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021 
 

 

O Município de ARRAIAL/PI, CNPJ n.º 06.554.026/0001-68, pessoa jurídica de direito 

público interno, através da Comissão Permanente de Licitações (localizada Av. Cândido 

Muniz, 213, centro, cep: 64.480.000), toma público para conhecimento dos interessados em geral que 

realizará o chamamento público para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS INTERESSADAS EM 

PRESTAREM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇO, COM AÇÕES VOLTADAS EM SAÚDE 

AMBIENTAL VISANDO O ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI TRANSMISSOR DA DENGUE, 

ZlKA, CHIKUNGUNYA), para realização do 1º Mutirão de Limpeza de Arraial – PI. 

 

Os interessados que pretendem participar do presente credenciamento para futuro 

fornecimento de serviço para à administração, deverão apresentar a documentação para 

habilitação período de 02/02/2021 a 12/02/2021, pelo período de até 20 dias.  

 

Tal mecanismo visa a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida da 

população, nos termos das condições estabelecidas na Lei nº 13.301, de 27 de Junho 

de 2016 

 

Os documentos deverão ser apresentados em envelope e ser protocolados* e 

entregues na Central de Protocolos da Prefeitura de ARRAIAL/PI: 

Localda entrega:  

Prefeitura de ARRAIAL/PI 

Av. Cândido Muniz, 213, centro, 

ARRAIAL/PI – Sala das Licitações 

 

NOTA: Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente edital deverá ser encaminhado por escrito à Comissão 

Permanente de Licitações, através do endereço licitacaoarraial@gmail.com acima.  

1 - OBJETO 

1.1 - Constitui-se como objeto do presente edital, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 

FÍSICAS INTERESSADAS EM PRESTAREM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇO, COM AÇÕES 

VOLTADAS EM SAÚDE AMBIENTAL VISANDO O ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI 

TRANSMISSOR DA DENGUE, ZlKA, CHIKUNGUNYA), para realização do 1º Mutirão de 

Limpeza de Arraial – PI, tudo conforme este edital e anexo 

 

2 - FONTE DERECURSO 

2.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto deste credenciamento correrão 
à conta dos seguintes recursos: RECURSOS PRÓPRIOS/FPM/ICMS/FMS/OUTROS 
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3 - PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação, que atenderem a todas as exigências, inclusive 
quanto à documentação constante neste Edital 

 

ENTREGA DOS ENVELOPES/FORMA DE INSCRIÇÃO 

 

A) Os interessados deverão protocolar envelope com os documentos conforme orientação 
constante no preâmbulo deste edital. 
 

B) A efetivação do credenciamento dar-se-á somente quando da apresentação dos 

documentos 

 

4 - DOCUMENTAÇÃO 
4.1 - Os documentos para credenciamento deverão ser apresentados em envelope 
fechado, e protocolados na Central de Protocolos da Prefeitura de ARRAIAL/PI, com a 
seguinte identificaçãoexterna: 

 

Comissão Permanente de Licitações de ARRAIAL Comissão Permanente de 

Licitações CREDENCIAMENTO n.º 01/2021 Envelope 

HABILITAÇÃO/CREDENCIAMENTO 
Licitante: (nome completo e nº do CPF) 
 

4.2 - Os documentos necessários deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original 

para autenticação pelo Pregoeiro ou por servidor municipal da Comissão Permanente de 

Licitações. 

 

a) NOME, CPF E COMPROVANTE DE ENDEREÇO. 

b) DADOS BANCÁRIOS (BANCO, AGÊNCIA E CONTA CORRENTE) EM 

SEU NOME PARA PAGAMENTO; 
 

5 - DISPOSIÇÕESGERAIS 

 

5.1 - O presente credenciamento poderá vir a ser revogado por razões de interesse 

público decorrentes de fato superveniente ou anulado, no todo ou em parte, por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito 

efundamentado. 

 

5.2 - O presente edital e seus anexos são complementares entre si de forma que 
qualquer condição, especificação, obrigação e outros constantes em um e omitido em 
outro será considerado válido e existente para todos osfins. 
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5.3 - Constitui Autoridade Competente para em última instância administrativa 
analisar e julgar os recursos eventualmente interpostos, a Secretária da Administração e 
Secretária de Saúde. 

 

5.4 - Faz parte integrante do Edital: 

ANEXO I - Termo de Referência/projeto básico mutirão - 1º Mutirão de Limpeza de 
Arraial - PI 
 

 

 

ARRAIAL-PI, 01 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

 

_____________________________________ 
MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SIlVA ROCHA. 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PORTARIA Nº 03/2021. 
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ANEXO I 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

A Prefeitura Municipal de Arraial - PI vem através deste, apresentar 1º Mutirão de 

Limpeza de Arraial – PI. Participe você também do 1º Mutirão de Limpeza de Arraial - PI. 

Esta ação está sendo realizada pelos grupos de mobilização das (Secretarias de Educação, 

Saúde, Administração) em parceria com a Prefeitura Municipal, porém toda população está 

convidada a participar. 

As equipes designadas para as seguintes atividades deverão dispor das seguintes 

ferramentas: alavancas, brochas, carrinho de mão, chibancas, ciscador, enxadas, enxadecos, 

facões, foices, machados, pá, picaretas, vassouras ou vassourões e cal para pintura de meio 

fio. 

A execução dos serviços deverá ser sinalizada com a colocação de placas indicativas 

de execução de serviços de mutirão de limpeza urbana e cones de sinalização, quando 

necessários. 

1.0 – VARRIÇÃO 

Procedimento executado com auxílio de vassouras ou vassourões e ciscadores que visa 

à remoção de sedimentos e poeira em vias pavimentadas, com o auxílio de carrinho de mão 

coletor e pá. 

Não se deve acumular lixo de varrições sem o procedimento de coleta durante o 

mesmo dia, evitando, assim, lixo acumulado de um dia para ooutro. 

Executar os serviços com EPI’s. 

2.0 – CAPINA 

Capina é um procedimento que consiste na remoção de plantas ou vegetação rasteira 

das ruas, calçadas, praças com auxílio de enxadas, enxadecos, alavancas, facões, chibancas e 

machados. 
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Não se deve acumular o material proveniente das podas sem o procedimentode coleta 

dura no mesmo dia, evitando, assim, material acumulado de um dia para outro, com 

impedimento de passagem de pedestres e/ouveículos. 

Executar os serviços com EPI’s 

3.0 – PINTURA DE MEIO FIO 

Apinturadeveráserfeitaperiodicamentepelostrabalhadoresnosmeiosfiosdas ruas 

pavimentadas da cidade, após limpeza das mesmas,com broxas e tinta à base de cal. 

Deve-se sinalizar o local que está sendo aplicada a pintura. 

4.0 – PODAS 

Poda é um procedimento que consiste na remoção de parte de árvores,galhos, 

brotos,troncosdearvoresornamentais,frutíferase/ouexóticascomfacões,foicese/ou machados. 

Não se deve acumular o material proveniente das podas sem o procedimento de coleta 

no mesmo dia, evitando, assim, material acumulado de um dia para outro, com impedimento 

de passagem de pedestres e/ou veículos. 

Executar os serviços com EPI’s. 

5.0-ENTULHOS 

Entulho é um procedimento que consiste na remoção de parte de árvores, galhos, resto 

de materiais de construções e outros materiais nas vias publica dasede. 

Não se deve acumular o material proveniente dos entulhos sem o procedimento 

decoletanomesmodia,evitando,assim,materialacumuladodeumdiaparaoutro,com impedimento 

de passagem de pedestres e/ouveículos. 

Executar os serviços com EPI’s. 

6.0– TRANSPORTE DO MUTIRÃO DALIMPEZA 

Todo material de varrição, entulho, capina e poda,deverão ser transportados em 

caminhões para o aterro sanitário, tendo sempre os cuidados necessários para evitar o 

derramamento de lixo nas vias públicas e no trajeto até o destinofinal. 

Deve-se evitar que sacolas de plásticos sejam lançadas em vias públicas provenientes 

dos caminhões coletores de lixo. 

7.0– CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Manter pessoal uniformizado, identificando-os através de camisetas,e provendo- os de 

equipamentos de proteção individual (EPI’s). 

 

 

SERVIÇOS 
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ANEXO I-A 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTÍMADA 

 

PLANILHA DE DESPESAS 

Discriminação Qunat./ Diaristas Diárias Preço Unitário Total 

Diaristas 20 20  R$ 50,00  R$ 20.000,00 

 

 

 

 

 

 

ARRAIAL-PI, 01 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

 

_____________________________________ 
MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SIlVA ROCHA. 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PORTARIA Nº 03/2021. 


