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PREFEllURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO 
Rua Manoel Vlt6rlo de Sousa, 500 - Centro 
CEP - 64.365-000 Novo Santo Antõmo - Plaul 
ONPJ: 01 .612.598/0001-32 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
POR PRAZO DETERMINADO 

JlUNDAMENJQ; ART, 37, IX, Cf 

Sepado Ta-mo Aditivo ao Contraio ele Pralaçlo 
de Sent~ que eatre lt celebram o Mllllldpto ele 

ovo Smlo Antfllalo - Plaul e • Sra. Vumeaa 
adlalf Lima XISIO, na forma •babo. 

MtJ ICÍP'IO DE NOVO SANTO ANTÔNIO, pe8li(lti jmúlicg de direito p6blico interno, mscrilo sob a 
ÇNPJ n• Ol.612.S911/DOOI-J2, com sede Oll Rl)a Msnoel Vitório de So\lS&, n:• soo, Centro, NoYo SIUIIO 
AD16nio- Píauí, donrvmtc dcmmmado simplcsmclllc PRHFEITIJRA, IICll!i: ato n:pn:scotaoo pcln Pmfcita 
Municipal.Ed:gar Geraldo de Alencar Bona Miranda, e Vllllllepa Natbaly' Lima Xisto, brasileira, tolteini., 
RG n• 2.504.028. SSP-PI e CPP o" 021.936.073-11, resídmlc e domfoifurdo na Rua Sio Via::ntc, 1860, 
Nossa Senhora da Graça, na cidade de Tcn:sina- PI, dol"llnllll: demmmado simplammk: 
CONTRATADO, resolvem firmar o presente coolra1o, re~ pela referida Lei e pelas scguinl9 
cláusuw: 

a,AusuLA PBJMIJRA 
CoDWlllí obje10 do izcsentc Comnto a piestaçio de &CIVÍ91)S, 1111 fürma da. CLÁUSULA PRJMBJRA. a 
obji.ru;i como GERENTE DB SAÚDE, rom c:aT(!II bomiade 40 (quarenla) horas~ 11. sm:m prestadi)1 
oo Mumcfpio de ovo Santo An16wo- PJ, jU11to à Scci:claria. Mu:cicipal de Saúde. 

ÇLÁUSQLA SJGUNDA 
Sciá pago ao ~ 0011.b:a!o de pJ:C&t,,çio de firt:rVÍ\U, Dll fmma da Cl.Á.USULA QUOOA, o wl.01: 
memal estimado de RS 32"30,00 (~ mil e duum:os e trin'la reais). 

ÇLÁUSOLA TERCEIRA -
As dcmm cl.iumlas pczmaoeoerão iml.te.ndas, devendo o extrato do presente termo aditivo ser publiaida 
DO Diário 06.éial dos Mwiielpios. 

E por estiucm ~ 11justados, uoam o pmc:ule 1ermo em c1uai v;a, de i8)181 teor, sn1c as tc&lcmtulball 
abaixo assinadas. 

Novo Santo Alltônio, O! de AgoslO de 2019. 

_______________ CPFo" 

CPFo" 

NOVO. '-iÂNTO 
ANTONIO 
-A!lwlçalllÍltCa!'IDP!lw;-

(iHlfÃQ 2017 - 2Q2ll 

PREFEITURA MUNIC PAI. DE OVO SANTO ANTONIO 
Rua Manoel VílórlO de soosa, ~ - cemo 
CEP - 154.3li5-000 Now Santo Anlllnlo - Piauí 
CNPJ: 01.612.598/0001-32 

ERRATA AO DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 
CARTA CONVITE Nº 00412019 

No Despacho de Ratificação da Carta Convíile nº 004/2019, da Edição Ano 
XVII • leresina (PI) - Quarta-Feira, 07 de Agosto de 2019 • Edição 
MMMDCCCLXXXI, pág. 04, publicado no Diário Oficial dos Municípios- DOM: 

Onde se ~: Novo Santo Antônio - PI, 02 de Julho da 2019. 

LEIA-SE: Nk>vo Santo Antõnio - PI, 02 de agosto de 2019. 

Novo Santo Antônio (PI), 07 de agosto de 2019. 

ANTONIO JOSE DA SILVA 
Presidente da CPL 

PREFEITURA MUtOC,IPAL OE NOVO SANTO ANTONIO 
R.ra Manoel Vllóno de Sousa, 500 - Centro 
CEP - 64.365-000 Novo Santo .AntOnlo - Plaul 
CNPJ: 01 .6 12.598/0001--32 

CHAMADA POBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS AUME.NTICIOS DA AGRICULTURA 
FANILI.AR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMEiNTAÇÃO ESCOi.AR N" 
002/2019 

Prefeitura Muni cipa dú Novó Sârrto Antõr,io - PI + atr..né& da Sàà'l'Jtarià Munici,pãl de 5dueâçãoi 
par mel<;> i;le Comi88Ao de Compra de Agricultura FE1111ili~, no ,,,o das suas elribulçõee IE>gllie, to1n11 
p0blle8. pars conhecimento C,Os lnteressedos, e AquiSIÇ80 de G&neros A llmenU~ da Agrlc:utturs 
Fam· ar e Empreendecor Familiar Rural deslsiado ao atendimento do Programa Nacional de 
,o.nmentaçllO Escolar- PNAE. no muntcrpio oe NoVo SenlO Antonio- PI, no Eataao c,o Plau1, e.,_ oa 
compra Dirolll, com rocursos p.-o,on1or1tos CIO F\Jtldo Naci011a. do oosonvolvimoolo Cl3 Educaç::!O -
FNDE. segundo o en. 11 da Lei n• 11.9<17, de 16 de junho de 2009 da FNDE conforme as 
espec~ieeçOes e Quem1ae,aes elos gêneros aumenucJos 8l>Sl>co. 

L~- ~~~'11- V-L- =~ECIF•~-h-~ 
R$; 2,00 Fresca, õnteQra e~ rme, iserlta de 

suj id~. oom grau de Cltàluçclo 

COENTRO çomplote ôe tamenho. 
TransPOrul<las ® forma 

edB(luedaa. preferencialmente 
em call<as. d e oolietileno, 

~10 em l)i,ledo 
FISo◄ ,20 ad cquadamcnto, Aton~ondo as 

FEIJÃO nonnas da vv1anc1a sanllãrla. 
Trans~rtadas adec,,,adamenle. 

E«ib.llaaem do 1 a 

MILHO VERDE FIS:1,79 Pro<luto e os;,õgas com P"~"'' 
58ffl:5Ui..-bne5.. 

SECRETARIA Fresca. Wltegra e firme, i&enta de 
MUNICIPAL DE auj idEtdea, com grau de BYOluçlio 

EOUCACAO MACAXEIRA RS::3,42 éút:'TIP,lôt.i dê 1.1,·ru:inho. 
Tra"6p,or1ada& de forma 

8deqved8$, prelereneialmente 
em caixa• de oolielileno. 

PtoO>ito cm~tado com ~3<:0 
PÃO CASEIRO R$:O.~O centavos pléstico sem aujjclades. de 

BCOrdo com .a vio~ ncla ~anitârlA 
Freee.i, Integra e~ rme. isente de 

R$: 1 ,00 suj idlldes, com 9,au de ev0luçllo 

MELANCIA oomplalB de tamanho. 
Tra"8porladaa <!e forma 

adequadas, prefernncialrnénlé 
em caixas d a oolietileno_ 

Fresca. Integra e firme. Isenta de 
RS:0,40 centa110s suj idades, com graLJ de e,;oluçllo 

BANANA MAÇA 
completa dê tamanho. 

T raniSpo,1:BdB:B de forma 
OOCGUOO;>S, prclorcnc;i.'llmc,nl() 

em ca...as de i>0li8tileno 

DA ENTRE:GA DO PROJETO DE ~NOA 
1. Grupo F,o,mal deverá apr·e.!le<\18r os documentos abaheo relaclonados . sob pena de inabl~ç!lo. 

a) Prova lrl8cr'lc;ão no cadastro rlécic)nal ele pessoa jurkllca - CftPJ. 
b) Cóp de cleclaração de a?tlcll!o ao PRONAF- DAP Jurídica pera aasociaç!lo e cooperallva. 

e) Cópias das certidões negativas j unto ao INSS, FGTS. Receita Federal e Oi,ída Aliva da União 
d.) CõpiB do estelulo e iJle de powe oo elutil direlorle de errlid:;,de, regislrooo ne junls c:omen::lel, nc 

caso das rooperalívas, ou cartóoo d0 regisU'O Civt1 d8 Pes908s Juridicas. no caso de &S8(lciação. Em 
se trdtando dQ ampre.endimentos familiaras, dB'a'erá Sàr' apresenlada cópia 00 contrato socia•1ff 
registrado em co rtóri::> de registro ci\/il de pessoas j~icss; 

e) Prova d8 ;iter'l(!im8"1o·de requi~ previ,;10, ria 18i 8'PQCial. q1,1ando foto CB$0. 
f} Projelo <le venda 00nfo1TT1e o anexo V ds resolução ri. "38 do FNDE, de 16/07/2009 
2. Grupo Informal devera .apresentar os documentos a~alxo relaclonac,os, so~ pena de 

iriabi li18ç:ão : 
a . Cópis de inscrição no CadaSl.,o de Pessoa Ffsica (CPF); 
b. Cópia ela DAP princi!)al (Declara~ l!e Aplid:10 ao Programa Naeional de Fortalecanento dô! 

Agriculturi, F amilÕlilr- PRONAF). ou exln!IQ d a DAP, ._, cada Agri0tr "'Famiiar Pertiçipenla; 
e, Prova de atendimento de requlsllos prevlstog na 191, quando foro caso: 
d. Projelo dê venda COnlolTTlê anirxo V da resolução n. ' 3B do FNDE, de 16/0712009 

PERIOOO OE FORNE<:lMENTO 
Os gêneros alinenllcios ac!quiooos por meio desse Ed'tlll de Chamado PClblica ser!lo uulizados 

119 a:lirnentação Qãa)f.ar dL11"8nl a o 2 Q 8êlliestru cJe 2019 durante os Rl8!188 de agosto s-etetnbro, 
outubro, novembr0, deiembro die 2019 ruferenfes é uti~ção do re?!Rise <le recurws financeiro-5 d<1e 
Utiídades Esoolares «iullícip.ais. 

DO L OCAL E PERiOCIDADE DE ENl'REGA DOS PRODUTOS 
Os gêneros alimenlfcios devetilo 8'! f enltegues nas esoolas municipais das 2:00as urbana e rural 

e ou no Del)Elrtamento de Merenda Esoolsr conforme o c:,onograma ciue estaré em enexo ao conlralc: 
da aquisição. seguindo aspecificaçalles dos gêneros imenlícios citados acima. 

PREÇO 
O preoo de compra dos gêneros allmenlíclos será o m~nor preço apr8$9nlado peloe 

propnnenle~. 
Nos preços <!os produtos do~ ostnr Inclusos todos os custos nccossàrfos oo perfeito cumprimente: 
<IRS obrig8ções, b•is como, encargos 90Ciais, ~IQS di'sl:09 e ir>diretos 50b<l, o fom8CimenlQ do oojelc 
<lesta ctlamada. 

S8dlo i:zadoS, oonrorme o caso, como crnétiOS para compo.siç:lo do preço de Mferênci.a, de 
eoordo com as di~ções do ert. 23, Lei da resoll.lÇãolCD{FNDE n' 3812009. 

DO PAGAM8NTO 
O pagamento 8'!111 rea!izadll após o cumprimento do aonograma de entn;rga do períodc 

aoortJ8do enlr8 a Seaellrria Munici~ ~e Novo 5.anlO Antõnio- PI/Depart;unenlo de Mervn<la E$colar e 
o romeceoor, através c:le ctle,q1,1e nomlna mediante apresentação de <locumento f iscal OO!'resporioonte 
ao fomecimento efetuado, vedada a an!ecipa,ção de p;çamento. para cacia !.Aurament8. 

CLASSIFICAÇÃO OOS PROJETOS 
SêtãO oor'l&idetado$ os proje10t; cta.~Sificad0$ aquela& que J)ttlêncham as coodiÇõa& f ixadae 

nesta Chama.da pública. 
Cada grupo de fornecedores (formal e/ ou lnfoimal) d0V81'á obrl!}atorlamoote. ofertar sua 

qLJtmlidilde de (l limenlo8, DIJRI pl{!QO unilério, o~•v,mc:lo ~ oondic;,ões fi~ôlil9 ne9~ C h(lmed!I 
PClbllca. 

A Comissão de Compre da Agricu•.ura Familiar cle&."!ifiC8rá os projetos, consid8flindo-se e 
ordenapã!> aesoenl.e dos valores. Após a dassificapã!> serão c!i\11Jlilados os projetos de venda 
$él8Ción.itl0$, priúriWndé>-:Sé O$ Gruj'K)!à Fonnais (1 IOmeOOdOrOO (li) :lr'írbilO lúc::al, desde Que Os pn,ço 
sejam oompetfveis, com 06 vigen~ no mercado local, de ecordo com o prescrilo no ert. 23 , § 3" e § 
4°, da referida Rcso uçllo do FNOE. 


