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Decreto n• 011 /2020, 

ESTADO 00 PIAU I 

PREFEITURA MUNICIPAL OE CURRAIS-PI 

Gabinete do Prefeito 

14 de Maio de 2020. 

DlspOe sobre restrlçlles de entregas de 

produt09 e fornecimentos de serviços 

não essenciais, no âmbito do 

município de Currais/PI, durante a 

pandemia da Covid-19, e dé outras 

providências_ 

O PREFEITO DE CURRAIS, Estado do Piauí. no uso das atribuições. 

que lhes são conferidas pelo art. 70, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal : 

CONSIDERA 00 a existência de pandemia do COVID-19 (Novo 

Coronavirus). nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS): 

CONSIDERANDO as recomendações expedidas pelo Ministério da 
Saúde; 

CONSIDERANDO que a situação de emergência e d e calamidade: 
pública no Estado do Piauí toma necessária a intensificação de medidas para o 
enfrentamento da Covid-19; 

CONSLDERANDO que a si tuação demanda o e,nprego urgente de 
medidas de prevenção. controle e contenção de riscos. danos e agravos à saúde pública. 
a fim de evitar a disseminaçilio da doença no muniClpio de Currais : 

CONSIDERANDO o pedido da Organi2.ação Mundial de Saúde para, 
que os países. estados e munkipios redobrem o comprometimento contra a pandemia do 
Novo Coronavírus~ 

CONSIDERANDO a vulnerabilidade do Município de Currais e o risco 
eminente de contaminação da população pelo Novo Coronavirus. devido ao aumento de 
números de casos confirmados da doença em diversos mu.nicipios vizinhos: 

DECRETA: 

Art.lºFica proibido, no âmbito do Município de Cu rra is/PI, os 

serviços de entrega à domicílio de produtos, objetos e serviços não essenciais 

oriundos de outros municípios: 

§1º Fica proibido a entrega a domicilio de móveis, eletrodomésticos, 

eletrotroportáteis e outros similares, oriundos de outros municípios; 

§2° Fica proibido a pratação de serviço de instalação de internet, 

salvo justificado a necasidade da prestação deste serviço. 

Art.2° Fica proibido a circulação, venda e ent~ega de mercadorias de 

vendedores ambulantes, camelôs e outros similares, oriundos de outros estados 

e/ou municípios, no âmbito do Munícipio de Currais/PI; 

Art. 3' Fica mantido os serviços de entregas e prestações de serviços 

a domicílio, apenas de atividade essenciais; 

Art.4ºAs proibições previstas nos artigos anteriores entrarão em 

vigor a partir da data de publicafâo deste decreto e ficarão vigentes por tempo 

indeterminado; 

Art. Sº Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito de Currais- Piauí , em 14 de Maio de 20~0. 
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RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS 

PREFEITO DE CURRAIS-PI 
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PRJMl31RO TERMO ADITIVO D13 COl'fTRATO ADMINISTRATIVO N" 002/ 2020 

O MU lei PIO DI:: CRl!>'TALANDlA DO PIAUI, l::STADO DO PIAUI, p..,... Juridica de Direito 
PUblico. inscrilo no CNPJ NQ 06.55-1-.299/0001-0l. sito Avenida Luiz Cunha Nogueira n• 22&, atravc:i: 
da SECRETARIA MUNICIPAL DF. ASSISTF'.NCIA soe, ... , .. neste ato rcp"""'11ada pelo 
Secrc16rio Municip:,I FRANK MAURO BATISTA DE SOUZA. braoiloiro. unii<> ••lávd, (JQ(1.ldor da 
cédula de idcntid,uk (RO) nº 2.76.S.836 SSP/Pl. worito no CPF scb oº 038.031.503-37. residente e 
domicil~"" Avenida Luiz Cunha Nogueira. 118, de Cristalâ.ndi.ct. do Piauí-PI. CEP n- 64995--000, e 
do outro lado Sro. FABIANA DIAS DA CUNHA E SILVA, bnllilcira. oolWira. ponado<amc:écblla de 
idemdlldo (RG) n° 3~91.3" SSP/PI, inocrito no CPF 10b o• 068.1!!0.813-00. rosidelllc e domiciliada 
ua RUA JOS~ JOAQUIM, s/1~ tlc Crmta"1ndía tio Piaui-PI, wn1'antc denominado CONTRATADO. 
ambos dc:nonunados. n:spocth1uncntc, CONTRATANTE E CONTRATADO. resolvem oclcbr:ir o 
pl'C9Cnlo 'fERMO ADITIVO DF. CONTRATO, modiante oondiçôct ecláululu quinte, ; 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO DO CONTRATO 

O presente Termo Aditivo tem como objeto a pror~ do prazo do Contrato Admin.istrati'f'O N• 
02/2020 da Sccrdaria M11.aidpal de A11dtênc-ia Soc:iat 

CLÁ St;LA SECUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Fica pl'O,rosaJo o Con,raw Adminill;tmti\o N" 0]/2020 da Sec.ret.aria Municipal dê Asslstlnda Social 
atlé o dia 10 de julho de 2020. podctldo se, prorropdo ou roooindido oom base.._ <=q>cionalidadc do 
inr:Cn=ISO público. no. forma dD. Lei federal r-f k.745 do W/12/ 191-JJ. 

CLÁUSULA TERCEIRA -DAS DISPOSl(:ÕES GERAIS 

Pcnn:&neeem inalteradas e em pleno viaor as demais cliusulo.s do Contrato. do qual este Termo Aditivo 
passa a fazer parte intcgmntc. 

E por cstan:m jll$W e :acord.."\das, firmam o pnll:cnte IM11'U1nCnto cm 03 (trà) vias de 
igual ,cor e fomu. NI pmscnç.1 de 02 (cfo.as) ccstcmunhas acHantç. nomeadas p:u-a que produza sc:us 
cfei1os juildicos u 1~i:J. 

/4./-4,~,.. ............ ....e,;:; ... 
5cc. Mu.. De A~tocia Soc-ial 

FRANK MAURO BATISTA DE SOUZA 

~ 
resTllMUNI IA 

Cri!IIIW!ndía do Piwl - PL 13 de abril de 2020. 

,Í-k.; .. o O;oo.Ao C ... <llu:,,. 
FABIASA DIAS DA CUNHA E SILVA ✓-

Contratada 

Prefeitura Municipal de Cristalândia do Piauí - PI 
A, . Lui.1.. Cunha Now.wiru. !!l/n - Bairro Cc,nlru - CEP: 64,9'J,-ooo 
( 'rJsrnldntlla,ú1 Pin11I PJ 1-."mail: pnfeilurn<.·rls1alamlia/f(âh<mnafl.«>m 
C'WPJ; Oõ.5.i./. :J<.J9 oonJ -U:! 

PltlMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 004/ 2020 

O MUNICIPIO DE CRISTALANDIA DO PIAUI, ESTADO DO PJAt:1. Pessoa Jurídica de Direito 
Público. insc.ri10 no C'NPJ N º 06,SS-4.299/0001 -02. !"!Íln Avenida l.uiz Cunha Nogueira n• 2 21t a1r:ivés 

d3 SECRETARIA MU IC IPAL DF. ASSISTtNCIA SOCIAL. neste ato representado. pelo 
Secretá.rio Municipal F'RANK MAURO BATISTA DE SOUZA. bl't1!:ilciro. uni&o c.stávcl. portador da 
-céduln d~ idcntidndc (RG) nº 2. 76:S .3S36 SSPIPI. inscrito no CPF sob n"' 038 .031.503-37. residente e 
domiciliado na Avenida Luiz Cwilio Nogueira. 11~. de Crista.lândia do Piaui-Pf.. CEP n'" 64995-000~ e 
do outTo lado Sra. TARJNE IJOS SANTOS LISBOA. brasilcir., . CM.od~. porTOclora dn cédula de 
idcntidad..:. (RG) n° 3.809.623 SSP/PI. inscrito 1.\0 CPF sub 11° 065.l64.393-70t n .. :~iJi.:nlc c domiciliada 
na RUA AUTINO LOPES. s/n. de Cdstal..'lndia do Piaui-PL dora\J'íl.lUc denominado CONTRATADO. 
n.mbos dco(nninndos. rcspe<::tivamcntc. CONTRATANTE E CONTRATADO. resolvem ccfcbrur o 
presente TKRMO ADfTI VO D11=: CONTRATO, mediante condições e cláusulas seguintes: 

(':t,ÁUS L:1 ,A PRIMF:IRA - no OBJF.TO DO co fTRATO 

O prc.scntc Tcnno Aditi\·o tem con,o objeto a prorrogação do pmz.o do Contrato Admini.$trnti,v Nff 
04/2020 da Secretaria Municipal de Assislflnci.a Soc,ial. 

CLÁUS LA SltCU DA - DA v1ctNCIA DO CONTRJ\TO 

Fie.a prorrosa,do o Contrato Admioistrati,·o N 111 04/2020 da Secretaria f\1unic.ipal de Assistência Social 
até o dia 10 de julho de 2020. podendo ser prorrogado ou rescindido com base na c.xccpciooalidadc do 
intetc$$C publico. 113. form.3 dt Lei f"cdcr.3.I nº K.74 5 de W/12./l~YJ . 

CLÁUSl/LA TF.RCF.IRA - DAS l)ISPOSIÇÔES G€RAIS 

f\crma.ncccm in.altcrada.3 e cm pleno vigor as demais cláusulas do Contrato. do quaJ este Termo Aditivo 
p..-u1.sa a f3zcr pane integrante. 

E por cst.â.rcm j us la$ e acord.o.dus. finn.u11 o pn:::scntc ins-1nimcn10 cm 0 3 (ln..."S) vias dê 
ig,utal teor e fo,·má. na pn....'"Senç.a de 02 (duas) testemunhas adiam<:: no1nc:idâ.s p3.ta que pt'Oduz:ii seus 
efeitos jurfdicos e legais. 

Sec. Mu.n. De Ass.i:tJ.llnci• Soci•I 
FRANK MAURO BATISTA DE SOIJZA 

,k,\ -ê,::,'. o o º" ..lo e _,, "l.Õ, ... 
TESTEMUNHA ~ 

C ri.stalândia do Piaui - PI. 13 de abril de 2020. 

TARINE DOS SANTOS LISBOA 
Contratada 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


