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EXTRATO DE CONTRATO

Lei nº 0208/2021

São Miguel do Fidalgo/PI, 22 de abril de 2021 .

Estabelece, no ãmblto do Munlclplo de São

CONTRATO DE DISPENSA N": 003/2021

Miguel do Fidalgo/PI , normas de descarte de

PROCESSO ADMINISTRATIVO N": 045/2021

livros didáticos, no ãmbito do Programa Nacional

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2021
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS COVID- 19 IGG/IGM e SWAB, PARA AUX1LIO

do Livro Didàtico - PNLD

NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA POR INFECÇÃO POR CORONAVÍRUS (COVlD- 19),

providências .

NECESSÃR!OS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO
JUL·IAO (PI)".
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

- e dà outras

Faço saber que a camara Legislativa de sao Miguel do Fidalgo/PI , no uso de suas
atribuições legais, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei,

CNPJ: ll.319.121/0001-17

Art.1° - Torna obrigatório, no municlpio de São Miguel do Fidalgo, o descarte dos livros

CONTRATADO: DISTRIBUlDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA (DISNOMED)

didáticos, no ãmbito do Programa Nacional do livro Didàtico - PNLD, segundo os critérios

CNPJ N•: 03 .3 15.618/0001-39

e procedimentos determinados pela Resoluçi!o Nº 42/2012, do Conselho Deliberativo do

VALOR: R$ 65.250,00 (SESSENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE .

FONTE DE RECURSOS: 001 - RE URSOS ORDINÁRIOS; 2 14 -TRAN F. FUNDO A FUNDO

DO SUS - GOVERNO FEDERAL. ELEMENTO DE DESPESA: 30. 90 .30.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO IV, DA LEI N' 8.666/93 EM CONSONANCIA

Art.2° - Decorrido o prazo de 03 (três) anos de utilização dos livros didáticos, doados pelo
FNDE, a Secretaria Municipal de Educação e as Unidades Escolares do Sistema

COM A MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.026, DE 06 DE JANEIRO DE 2021.

Munici pal de Educação tem a responsabilidade e autonomia para dar destino aos livros

VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATt 3 1 DE JULHO DE

didàticos considerados inservíveis ou desatualizados.

2021.

Art. 3° • Até o último dia útil do mês de maio de cada ano, a direção das escolas da rede

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 13 DE MAIO DE 202 1.

Dalton Dloni-.lo da Rocha

Prealdente da CPL

pública municipal deve proceder ao inventário para o descarte de livros didáticos, que
estejam de posse da escola, tidos como inservlveis ou ociosos, observando o que se
segue:
1-São considerados livros didáticos inservlveis aqueles que estejam em péssimo estado
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PORTARIA DE NI 052/2021, DE 23 DE MARÇO DE 2021

de uso, devido á perda de suas caracterlsticas e de recuperação economicamente
inviável ;
li - São considerados ociosos os livros didáticos que estejam em bom estado de uso, mas

não se enquadram na proposta pedagógica da instituição de ensino.

§ 1º Sera preenchida listagem preliminar dos livros didáticos para descarte, com
informações sobre a identificação, a data, o quantitativo e o estado de conservaçi!o dos
livros.

Dispõe sobre a nomeaçJo de Aa:ente
§

2° A listagem

preliminar devera ser discutida , em reun ião, com o Conselho da Escola,

Público Municipal - Gerente da UMC e
para avaliação dos livros indicados para desfazimento .
dé outras providências.

§

3° Nas escolas em que, em razão do número de alunos, não exista Conselho próprio ,

O PREFEITO MUNIOPAL DE SÃO JULIÃO, ESTADO DO PIAUI, O Sr. Samuel de Sousa Alencar, no uso
de suas atribuições lepls e em conformidade com as dlsPOSlç<ies constitucionais, da Lei Orgânica
Municipal e demais disposições legais, e,

a listagem preliminar deverá ser submetida à apreciação e deliberaçao do Secretário

CONSIDERANDO que a admlnlstraçlo pública municipal está subordinada aos prlndplos da
Administr.JçJo Pública, constante no caput do art. 37, da Constituição Federal;

Art.4° - A direção da escola e a Secretaria Municipa l de Educação tomarao públicas as

COSIOERANDO POR FIM, a necessidade de ordenar e dinamiHr a Administraçâlo Municipal com
vistas uo interesse públko, no âmbrto da secretaria Mun•cipal de Admin,straçlo, • por convenl6ncla
ou oportunidade.

Coleg iados Escolares.

RE50LVE:

Municipal de Educação.

listagens de livros didáticos selecionados para descarte de acordo com a decisao dos

§ 1° -Após a aprovação e publicação da listagem fi nal a instituiçí!o de ensino terá prazo
de

30 dias, a contar do último dia útil do mês de maio, para a destinaçao dos itens

selecionados, consiclerando as seguintes possibilidades em ordem prioritária:

Art. 1• - Nomear para a Ger~ da Unidade Municipal do cadastro - UMC, de Slo Julilo-PI. sem
6nus para o erário municipal, conforme desia:naçio abaixo:

a) doação aos alunos da própria escola;

I= Gerente da UMC deSio Julião-PI.

b) doação a instituições, sem fins lucrativos, que prestam atend imento educacional;

Joio Damúlo Cllvalcante- <Pf 337. 703.523-00
Art. 2~ - Revopdas as disposições em contr.lrlo, esta portaria tem efeitos retroativos ao vicésimo
terceiro dia do mts de março de do ano de dois mil e vint• • um.

Publique-se e Cumpra-se,

c) doação a cidadãos interessados;
d) doaçao a in stitu ições habilitadas para descarte, por meio da reciclagem que conlribui
para a conservação do meio ambiente, preferencialmente, no municlpio de São Miguel
do Fidalgo.

§

2° - A doação

destinada a instituições que realizem reciclagens deverá ser defin ida

apenas no último dia do prazo estabelecido, priorizando as outras possíveis destinações.

de 2021

§ 3° - Cabe aos interessados se informar sobre a listagem e requerer junto á instituiçao
de ensino a doação dos livros.
Nume,.do, registrado e publicado a préSente Portaria ao vla:éslmo terceiro dia do mfs de março de
dois mil e vinte e um.

§ 4° - As instituições e pessoas interessadas deverao arcar com todos os encargos de
retirada do material da escola.
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