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PraçB Ni, Luz, 322 - CEP. 64.925-l>OO 
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Pai moira do Piauí-PI , 08 do abri l cio 2020. 

Di.<p,'k .,obro a di.<1i'lh1, /Çlfn de "Kit de. 
AIJme1ttaçlh) ,&çcafar ·· an:. a/J.,,;~ da l'l!.de. 
nur11fcipal de ensino, enqumuo durar o 
periodo de S/L'lf)'!ft i1c das aulas da rede 
nu111.icipal d8 ensin o. d.1:1ter11n)tada com 
m dida sxcepcional de e.11J,.-entams11to d 
di~-eminaçiJo da ovid-19 110 municipio d~ 
Palmeil'a do Piauí -PI e dá ou tra:!. 
providiJ,icias.. 

O PRE-F ITO t J.CI.PAL I>E PJ\.LM .. E IR/!. DO PIAlli, E ~ JlO DO PlAVl, J oio (la 
Cruz. Rosal d.a UIZ. no w.;o de suas: atribuições legais, e cm rcs.pcilo à Const ituição Federal. 
Lei 01'gârlica do u11 icípto e de,nais legislaçôe petlinelHes ao ca o~ 

CO IDERANDO o estado de calamidade pública decla.-adn por meio do Decreto Municipal 
nt1 06/2020, em decQ1T&lcia da grave cri$e de $8Úde pllb lica p r-ovQCada pela pandemia da 
Covid 19 (novo coronavi rus); 

CO SIDE DO a suspeusJo das aulas escolares em todo o território do estado do Piaui. 
conforme detem1in11Çl!o do art . 1 o, do Decreto E~u,d1,1al nº 18 ,884, de 16 de Março d 2020; do 
art. 2•, do i::>ccret<:> E$la d.ual n• 18.9 13, de, 30 de Março de 2020 e Decreto Municipal n"02/2020; 

ON CDERANDO 8$ conscqu maias da manutenção do isolamento SQcial e, da suspensilo de 
várias atividades econômicas, determinadas pelo Decrulo Municipal n• 05/2020; e Doerei.e 

$la.dual n.• 18 .913. de 30 de Març-0 de 2020, que alende<l> reco,YOe.,d,ição da 0001ull.id11de 
cicntiftca e da Organiza.ç.!Io Mu.ndial de Saúde - OMSJ que visa combater- a d•s..,i;;e.minaç.ilo dBI 
Covid 19 (novo coronavi rus); 

ONS[Dl:RANOO que a a1imcntaçilo adequada é um d in,ilo rundamenlal dosa- humano, 
n::éónhecido intemacionalmcnte pela Dééluruç.iio Unive ..... l dos Din::i10;, Humano.., ..endo dever 
do poder p\\bl ioo adow as po!hie8$ e, ,;.Oes 11ecessári as para pmmo,'er e ganrnlir a segurança. 
alim,;,ntar e nu1ridonal da população, CQmO dis!W" a Lei Federal n• 1 1.346106, 'lue criou o 
Sistema ' il.Cionnl de S<lgurtu.1ça Alímen. 

D CRETA: 

Art. l". Fica cte1enninada a continuidade (lo fomecimenlo de alimentação e ool r os a lunos 
que dela neeess.item duram,. o periodo de suspens.tlo das aulas, utih:undo• dos estoques 
pertencentes à Secretaria Municipal de Educ.açãot independentemenle da origem financeira_ 

ri, ;r, Fica au totizada a dislribuiçl\o de •ki t alimentaç;"\o esoolat", durante o perlodo de 
stL'iJ>cn~o da.li: a.ula."i:, aos aluno!!. da rede municipal de ensino que: 

I. Es tiverem eadastmdos no Cadastro Único do Governo Federal ; ou 
D . Cornprovadamente pertencer à familia cuj a renda seja inferior a OI (um) salário 
mín imo nacional vigente. 
§ 1•. O o bjetivo deste Decreto é assegurar a alimentaçllo das crianças das familias de baixa 
renda durante o periodo de suspensão das aulas escolares no munidpio de Palmeira do Piaui
PI. 
§ 2•. O "kitalimentaç.ão escolar" seni elaooradocte acordo com o índice nutricional base por 
aluno. 

Art. 3• - ,O "kit de alimen1ução eSéOlar" é destinado ã nlimen taçio dos al unos da rede 
municipal d e ensino, competindo à familia admin.istrnr o fraciona.mcnto destes al imentos 
pelo perlodo de suspensão das aulas escolares. 
Parágrafo único. Fica vedada a venda ou destinação diversa da finalidade dcscrit.a no caput 
deste artigo, sob pena de responsabi li2:ação civil, penal e administrativa dos. fami li ares.. 

Ar1. 4". Os dias e locais de disponibilização do "kit aUmentaçllo escolar" serão insti1uidos: 
pela Secretaria Munici pal de Educa.çilo e Secretaria Municipal de Assistência oeial. 
§ r . As informações previstas no caput deste rutigo deverão ser d ivulgadas nos meios de 
comunicação disponíveis no municí pio, com antecedência minima de 24 (vinl.e e <\Uatro} 
horas. 
§ 2°. a impossibi lidade dos pais ou responsávcis legais retirarem o "kit alimentação 
e colar", scní viabil i;:ada a distri buíçi1o na residência do estudante ou núcleos próximo · sem 
p rejuíw da substituição por 01.1tras ~>stra.tégias legai~ a serem implrm,enmdas pelo Poder 
Executivo. 

rt. S". A d istribuiçllo de e ser reali2ada de fonna a evitar asiomerações e adol8tldo, em 
qualque:r caso, todas as medidas sanitárias necessãrias para a preservação da saúde dos. 
beneficiários, dos servi d.ores envolvidos e evenruais volumánoo. 

1. 6°. >refoitura Municipal devení reaLizar o controle efetivo da quanüdade de kits. 
devidamente entregues, no qual deverá constar o dia, local, aluno con templado e assinalura. 
do rcsponsãvel pelo recebimento, para fins de controle, a fim de assegurar a regul .rida.de do 
fornecime nto. 
Parágrafo úni.co. Fíca a u tOriT..ada a d isponibi li zação, às famílias d0$ estuda.n1cs de baix.a. 
renda que residam no ento rno da unidade de msíno, dos a li mentos perecíveis q ue exc;:derem 
àqueles concretamente receb idos, e , caso suprida esra demanda, para ornras famlhas 
vulnerávcis. 

1. ?º. Esle Decrelo enlra em vi,gor na data de sua e:<.pedição. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Palmcirn do Piaui-PI, 08 de abril de 2020. 

ESTADO 00 PIA u1 

wiÃSAÍES 
PREFEITURA M UNICIPAL DE LANDRJ SA ES 

J ■ •• jo•4•--•l•d•ill.H-l 

COMISSÃO PERttlANEWfE DE LICITAÇÃO 

l'ROCESSO ADMI lSTRATIVO l'I' 34/l0lG. 

PREGÃO PRF.SENCIAL N'" 03/2020. 

ANA USE .DA. PROPOSTAS DE PREÇOS .DO PREGÃO PRE ENCTAL Nº l)J.(2020 

AO$ 17 (dczc=t<>) dias do mf5 de mlllW do anu de 2020 (dois mil e vinte) na ~ala dlil 

Cornlssfto l'ermMmlc de 1, id~ localizada m;, pródio da Prefeitura Mu!lioipal de Landri 

Sales - PI, SiUl.lllda na Avenida Senador Dilwu Arcoverde n•Z)S, centro dl!. cidade, reuciu-se 

b 08,00 bom.', • Pregoçira O.lkial a Sr' Gi~ne da f00$0CH Silvo lknvindo " o• mcmt>rus 

de opoio litul;u,:s ■ Sn,.. Mcrinete Maria de Jc,us Guima:tes e Renarde 011a11c:: Miranda 

nOaiC'8das sob a pol'tal'ili n• 11112019, 23 de juloo de 20 19, publicadn no dlllrio oficial doo 

municlpios 110 dia 05/08/2019, par3 analisar as proposias de preQOS mcebida~ .no cél'láme do 

clia 13 (treZe), relativos ao !/.ditai do t'JtEGÃO PRESENCIAL a• 03/2020, dessa forma: 

Ccmsidcrudo, q_ ue tn.u,_ de proeeKo 11.dtat.Srlo 111 .moda.lJdode preglo pn:senc:l■.1 para 

(orncéiimcnto de malcrio,I e pr-.duto.1 de 1.1..,pcu e t.eeüórlos ~ copa e tOl'lnba coo, do.Is 

lolea rdpecll•a-nu; 

Comidenmdo, que paira dúvida 1obtt "'*re• e q1<olificaçiolesp«lficaçlo do itc:m 33 do 

lote OI (pape.J bipe.nico) eofado pclu emprcns, 

Comidcnndo, que """"" suspcuio da _., públic:a para adlbe 11profundadJ1 das 

propintu:;. 

SEGlJE O RELA.TÓRIO: 

Analisando as propoSU>S de -~ da Empresa MERCADI HO E A(;OUGUE SABOR 

DA TERRA, observa, e que as espeeifiea,çõe,o, as quan1idadcs, marcas, valon,s crn nómero<s 

escri tos e por ex\enso a!A!nd" IIS cxigAneias do rormo de referencia do Prucc::sso, e que °" 
valores cstAQ dcnlro da m6d.,a c,itimada no• dois lot"" do pn:scnto proçesso: L0>tc O 1. -

Material e produ10, ele lim~ e higíc m, e LCJto ll'l -As:scssórioo de oopd e co.dnh11; 
1

~.)P'-

11:.m nlaçi.o • piropos.ta dQ preço du Empresa RODRIG VES E RODKIGU&S. 

HlCIE lz.A.R LTDA, ob!icnll>-$e que as especili.caçlles, as quAiltidadc,, m.-.rca.,;, valore cmi 

números cscrit011 e por extenso, a.tende as C'll igê=ias do 1enno do rcfen:rtc:ill do l>ro<:osoo.. 

resulvando-se o iiem 33 (papel higiênico) rcfcrcn11, a marca do pro<Mo PIMPO que tem ll 

seguinte espcclficaçlo cxiglda no tcnnode n,Íi~rcn.cia do Edhal: 

PAPEl, HlGlltNlCO - (olha dupla; picota<f.!;., Nll!-9vtJldade s; m11.ciez; d imcosr.cs 10 çm x. 

;3o m· cor branca· com ~ marcu!9 fabtiaJu;· dimcnsõe.,: ipdic:-acio de nào reçjçladn· t:i)I' o 
lote do PN'!!!!2" rofo• de 6Q metro•. oac çpm 04 unidades: 

VISTO que, em pesquisa real izs& oa intéffiCI pelo sl te: _....iac:op&.wm.ltr nlo foi 

r:nconirado o produto com dupla face, oomo trunb<!m pcsqul$1í. n::aJi;r-ilda com a represe!ltante 

do. fá.bn,;:ú lilmvo,; do telefone (89) 994622042, onde a mes:ma afirma que e. mar,;a nllo trub.Jhao 

oom o produto em dupla fàcc. 

lnw. aalicnlár, qué a cmpres. ROORJGlIBS J. RODRIGUES HIGIENIZAR. L TOA. 

ilp=;colou proposta a~.nas pan o lote O 

É O BREVE RELATO, DECIDO: 

DiVI e do e•posro. realizada -.ná.lise aprofundada da$ propé>$1a5 de preços, n Pregoeira 

do,sclassifiCli a empres,1 RO'Dlll(;Ul,:S 1': RODRICUt'..S HIGfENIZAR LTDA, tonformeo 

An. 48, 1 ela Lei $.Mí61l13, e U$Ím dc:çlan, el3J!Sificada a empres11 MERCAD1' ' lfO E 

AÇOUC E SABOR DA TERRA JNITa as demais fases do pto0CSSO liciuuórlo. 

Por fim, ressalu.-sc que flC8 wnsignado praz.o roc:w,;al para as cmpre585, conforme 

inrelig!ncfa das Leis 10520/02 e 8.666193 , o ~1.e j ulgNllcnto :.erá publicado via diári,;i 

olidal, mural do óT1llo e eneam.inliado 110s e-mails du empresas llcital'.ltes cm <X>nfotmidude 

çom a Ux vigentes. 

Landri Sales {PI), 17 de março de 2020. 

fü.~ .. _._fl~v-:~ . 
~d:iíonsc:w Silva Bc:ovinclo 

l'r<:gocira 
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