
PORTELAS 
• Um jeito novo de administrar 

EXTIATO DE ADITIVO 

REffRlNaA: AditiYO 02 ao CONTRAlO N.0 10.04.17.04/2017 - PHMP, celebrado entre a 
PREfEITURA MUNIOPAL DE MURIO DOS PORTELAS(PI) e a ef11l5 PLANETA AUTO 
CENTER-TC DUARTE FiutO-ME. 

CONTUTANTE: PR.EfEm.lRA MUNIOPAL DE MURIO DOS POOB.AS(PI), 

CONruTADO: PI.AtfTA AUTO CENltR-TC DUARTE 

do prazo de ~ do contrato acima ncmlnado por mais 
o prazo até o dia 10 de Abril de 2019, haja vista dmsa de Interesse de ctdem 

admillslrat!Ya, fundamentada na Lei 8.666/93. 

UOTl(ÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.0 015/2017 

DOTAÇÃO OR(AMENTARIA: C)çamento do Munldl)k) de Murici dos Poltelas(PI), para o exetklo de 
2018, fONTc DE RfCURSO: 100, 200, 300, 400; a.EMENTO DE DESPESA: 33.90.39-
04.122.0002.2052.0000/Rltm 33.0000/RIS 10.3033.90.39-
1.0002.2030.0000/PAB 33.90.39-10.301.0026.2031.0000/FMAS 33.90.39-08.244.0030.2041.0000. 

DATA DA SNATURA: 10/04/2019. 
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DOS PORTELAS 

• Um jeito novo de administrar 

EXTIATO DE ADITIVO 

REfEl!NaA: AditiYO 03 ao CONTRAlO N.0 10.04.17.04/2017 - PHMP, celebrado entre a 
PREfEITURA MUNIOPAL DE MURIO DOS PORTELAS(PI) e a ef11l5 PLANETA AUTO 
CENTER-lt DUARTE FiutO-ME. 

CONTUTANTE: PR.EfEm.lRA MUNIOPAL DE MURIO DOS POOB.AS(PI), 

CONruTADO: PI.AtfTA AUTO CENltR-TC DUARTE FIOO-ME. 
~PJ: 12157.llil/0001-00 

OIJETO: prorrogação do prazo de vig~ do contrato acima nominado por mais OB(Ob)) meses, 
ficando prorrogado o prazo até o dia 31 de Demrbro de 2020, haja vista defesa de lnteres!ie de ctdem 
admillslrat!Ya, fundamentada na Lei 8.666/93. 

UOTl(ÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.0 015/2017 

DOTAÇÃO OR(AMENTARIA: C)çamento do Munldl)k) de Murici dos Poltelas(PI), para o exetklo de 
2018, fONTc DE RfCURSO: 100, 200, 300, 400; a.EMENTO DE DESPESA: 33.90.39-
04.122.0002.2052.0000/Rltm 

33.90.39-12.361.0016.2027.0000/RIS 10.3033.90.39-
l.0002.2030.0000/PAB 33.90.39-10.301.0026.2031.0000/FMAS 

DI 

~z!f~ 
•N. o~•lU0C0ll'trlfllJ.I 

ESTADO 00 PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL OE NOSSA SENHORA OE NAZARÉ - PI 
AV. AGOSTINHO BARBOSA, N" 420, CENTRO 
CNPJ: 01.612.592/0001-65 

DECRETO MUNICIPAL n•. 009/2020, DE 03 DE ABRIL DE 2020. 

SúmulK: Autorizada a distnõuiçilo de "kit lllimeutllçilo escolar" 
aos alunos da n:de municipal de ensino1 enquanto durar os 
efeitos do Decreto Municipal nº 008/2020. que di$põe sobre 
medida excepcional para e~ntamento ao Coronavfrus -
COVID-19 no Município de Nossa Senhora de Nazar6 - PI." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, ESTADO DO PIAUf, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orglnica do Município, e 

Considerando a aprovação pela Clmarn dos Deputados, quanto pelo Senado Federal, da 
distribuição dos alimentos da merenda escolar às famO.ias dos estudantes que tiverem suspensas as 
aulas na .rede p6blica de educação básica devido à pandemia do coronav!rus. 

Conaiderando que diante a situação fálica a respeito da propagação do coronavírus (COVID-19), 
tanto no Ambito global. nacional como local, o Município Prom,gou o Decreto Municipal oº 
006/2020 com o Decreto 008/2020, que, dentre outras medidas, estabeleceu a suspensão das aulas, 
na rede municipal de ensino, a~ 15 de Abril de 2020. 

Considerando os relatórios cxtnúdos do sistema de cadastro único do Oovemo Federal, o qual 6 
detentor de veracidade e fidedignidade, referente ao número de alunos da rede municipal de ensino 
pertencente a entidades familiaies de baixa moda. 

Considerando que a alim.entaçllo 6 um <lireito con.stitucionalmente a-gumdo, bem como que o 
Município diligencia várias medidas objetivando garantir este direito fundamental a toda sua 
população. 

Collllidenmdo que pela realidade fática vivenciada em nosso país, apenas mediante intcrvcnçlo 
do estado social de inómeras familias conseguem obter as condições mínimas de subsist!ncia com 
dignidade. 

Considerando que a merenda escolar 6 e"-"=ncial aos no...,,, alunos, configurando a principal 
refeição para parcela discentes, bem como que a Administração P6blica objetiva a. 
manutenção desta al.iJJlentaçã'.o das nossas crianças, no período em que. pela excepcionalidade 
imposta pelo coronavírus (COVID-19), houver a suspensão das aulas. 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica autorizada a distribuição de ''kit alimentação escol.ar", enquanto durar os efeitos do 
Decreto Municipal nº 008/2020, aos alunos da rede municipal de ensino que: 

I - Estiverem cadastrados no Cadastro Único do Governo Fodctal; ou 

II - Comprovadamente pertencer a família cuja renda seja inferior a 1 (um) salllrio m!nimo 
nacional vigente. 

§ 1°. O Objetivo deste Decreto é assegurar a alimentaçlo das crianças pertencentes a famílias de 
baixa moda durante o período de suspensão das aulas. 

§ 2º. O "kit alimentação escolar'' será realizado com base no índice nutricional base por aluno. 
tendo como refen!ncia o dia 15 de Abril de 2020, fixado como vigência inicial do Decreto 
Municipal nº 008/2020. 

§ 3º. As familias que estiverem cadastradas no sistema do Governo Federal e se enquadrarem no 
inciso li, do caput deste artigo, deverão aprei.entar a documcntsç.ão comprobatória para n,gistro 
interno da Prefeitura Municipal. 

Art. 2°. O "kit alimentação escolar'' é destinado a alimcntaçiio dos alunos da rede municipal de 
ensino, competindo a familia administrar o fracionamento destes alimentos pelo período de 
suspensão escolar. 

Parágrafo único. Fica vedada a venda ou destinação para finalidade diferenciada dos bens: 
ofertados, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa dos familiares. 

Ar!. 3°. Os dias e locais de disponibilização do "kit alimentação escolar'' serão instituldos pela 
Prefeitura Municipal. 

Parágrafo único: As informações previstas no caput deste artigo deverão ser publicadas com 
anteced!ncia mínima de 48 (quarenta e oito) horas e ser devidamente publicada. 

Art. 4°. A Prefeitura Municipal deverá n:aliz.ar o controle efetivo da quantidade de kits 
devidamente en~gues, no qual deverá constar o dia, local e aluno contemplado, apenas para 
computo interno, a fim de assegurar a regularidade do fornecimento. 

Parágrafo único: Fica autorizada a disponibilização, às familias dos estudantes de baixa renda que 
n:sidam no entorno da unidade de ensino, dos alimentos pcn,cíveis que excederem àqueles 
concretamente recebidos. 

Art. 5°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - PI, 03 DE ABRIL DE 2020 

Lt.nZC ~ NETO ~ 

DOM
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dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


