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DECRETO MUNICIPAL Nº 18, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 

Dispõe sobre medidas de caráter 
preventivo e temporário para afastar 
os riscos de contaminação causada 
pelo novo Coronavfrus (COVID-19) 
no âmbito do Município de Campinas 
do Piauí (PI). 

O Sr. VALDINEI CARVALHO DE MACEDO, Prefeito do 
Município de Campinas do Piauí, no uso de suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da prestação de 
serviços públicos por parte do Município de Campinas do Piauí/PI e de 
reduzir as possibilidades de contágio do coronavírus causador do COVID-
19 e as orientações emanadas pelo Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
classificou a infecção por coronavírus como uma pandemia e que a maioria 
dos contágios até o momento tem origem em localidades/países mais 
afetados, e que outros municípios e outras instituições públicas já adotam 
medidas preventivas; 

CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas para a 
redução do potencial de contágio da COVID- 19, e para a preservação da 
saúde das autoridades, dos servidores, alunos, visitantes e das pessoas que 
residem ou que frequentam as dependências dos órgãos do Município de 
Campinas do Piauí/PI; 

DECRETA: 

Art. 1°. Ficam SUSPE SAS - pelo prazo de 15 (quinze) dias, a 
contar de 18 de março de 2020 - as aulas em toda rede municipal de ensino 
(a título de antecipação das férias escolares do mês de julho de 2020), bem 
como, ficam suspensas, pelo mesmo prazo, as reuniões ou eventos com 
grupos acompanhados pelo CRÁS tais como grupos de idosos e serviços 
de convivência e fortalecimento de vínculos. 

Art. 2º. Ficam suspensos - pelo prazo de 15 (quinze dias), a contar 
de 18 de março de 2020 - a realização de ventos ou reuniões, de qualquer 
natureza, que reúnam mais de 10 (dez) pessoas em ambiente fechado ou 
que reúnam mais de 50 (cinquenta) pessoas em ambiente aberto. 

Parágrafo único. As medidas de que trata este Decreto têm caráter 
temporário e poderão ser prorrogadas através de ato do poder executivo 
municipal. 

Art. 3°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, afixe-se. e cumpra-se. 
Gabinete do Prefeito do Município de Campinas do Piauí (PI), 17 

de março de 2020. 

V ALDINEI CARVALHO DE MACEDO 
Prefeito Municipal 
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TERMO DE CONVAUDAÇÃO 

Considerando as disposições da Lei nº 8.666193, especialmente em seu értigo nº 61. 
parágrafo único, que determina como indispensável pera a eficácia dos contratos da Administração 
a providencia relativa à publicação resumida do respectivo instrumento; 

Considerando que constatamos somente agora que o extrato de contrito nº 049/2019 que 
constvn no anexo único deste ato, ainda não foi publicado; 

Consl derando o poder-dever da Administração de convallder os atos que não possuam vi cios 
insanáveis, como os de ot>jeto, motivo e finalidade, nem mesmo prejulzo a direitos de terceiros: 

Considerando que não se consta na ausência da publicação do extrato de aditivo de contrato 
do anexo único, qualquer lesão ao interesse público, uma vez os respectivos procedimentos 
transcorreram na forma da lei, com proposta que apresentou melhor condição pera a administração; 

Considerando, ainda o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.784199 - Lei do Processo 
Administrativo da União, que autoriza a convalidação, pela própria Administração, de atos que se 
evidencie acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, nos quais sejélll 
constatados apenas defeitos sanáveis; 

Fica convalidado o ato relativo ao extrato de contrato nº 049/2019, que consta do anexo único 
deste ato administrativo, devendo ocorrer a sua respec1iva publicação, na fonna da Lei nº 8.666193, 
convalidação está respaldada nos princlpios da Administração Pública e na Lei Federal nº 9.784/99, 
visto que não se verifica lesão ao interesse público nem prejulzo a terceiros, sendo vicio sanável na 
forma da lei. 

ValdiMi Carvalho de Macedo 
Prefeito Municipal 

ANEXOONICO 
EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato Administrativo nº 049/2019 

Chamada Pública nº 001/2019 

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI MENTI CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUI - PI. 

Contratado: JHONNY MARTINS DE JESUS, brasileiro, agricultor, CPF nº 011.243.991-86, 
residente e domiciliado na Comunidade Quilombola, Povoado Salinas, s/n, Zona Rural, Can,pinas 
do Piaul - PI. 

Assinatura: 15 de março de 2019. 

Vigência: 31 (trinta e um) de dezembro de 2019. 

Valor Global: R$ 5.673,50 (cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta centavos). 

Dotaç6es Orçamentàrias: 33.90.30 - material de consumo - programa Nacional de Almentação 
Escoler - PNAE. 

EXTRA TO DE TERMO ADITIVO 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO W 007/2017 

PROCESSO UCITATÔRIO PREGÃO PRESENCIAL W 00512017. 

CONTRATOADPtlNISTRATIVO: N". 007/2017 

OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Original, a prorrogação não il'll)licri em 
alteração do valor contratual. 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: Artigo 57, 11, Lei 8.666193. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ- PI. 

CONTRATADA: LUCIANA VIERA NUNES BARROSO· ME, CNPJ nº 21.574.575/0001-98. 

PERIODO: até 31 (binta e um) de dezembro de 2020. 

VALOR DO CONTRATO: Conforme Contrato Original. 

RECURSO: Orçamento Geral do Municlpio/FPM/ICMS/ RP/ e Outros. 

DATA ADITIVO: 21/02/2020. 

Vaklnel Carvalho de Macedo 
Prefeito Municipal 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


