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Contratos, Editais e Avisos
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Secretaria-Geral
Diretoria-Geral de Administração

Justificativa: Por saber que a CMB tem por finalidade, em caráter exclu-siv
o a fabricação de moedas metálias, conforme Dec 2.122/97.
Declaração de Dispensa em 10/03/1998
Nome: NILSON DA SILVA REBELLO
Cargo: Diretor-Geral de Administração
Ratificação em 10/03/1998
Nome: GUIDO FARIA DE CARVALHO
Cargo: Subsecretário-Geral da Presidência da República
Valor: R$ 50.000,00
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 88,68 )
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N9

31/98

N. Processo: 00200000253/98
Objeto: Contratação de fornecimento de flor
es, por 30 (trinta) dias, admitindo-se prorrogação por igual período,
até
que se conclua o processo licitatório em andamento.
Contratada: FLORES DA ALVORADA LTDA
Fundamento Legal: Artigo 24 , inciso IV , da Lei 8.666/93
Justificativa: Em caráter emergencial e nas mesmas condições financeirasdo
contrato vencido em 31.12.97
Declaração de Dispensa em 03/02/1998
Nome: NILSON DA SILVA REBELLO
Cargo: Diretor-Geral de Administração
Ratificação em 03/02/1998
Nome: GUIDO FARIA DE CARVALHO
Cargo: Subsecretário-Geral da Presidência da República
Valor: R$ 7 500, 00
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 88,68 )

Secretaria de Assuntos Estratégicos
Comissão Nacional de Energia Nuclear
Diretoria de Apoio Logístico
EXTRATO DO CONTRATO N9 6/98
PARTES: Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) - CGC 00.402.552/0001-28 e DINÂMICA - Empresa de
Serviços Gerais Ltda. - CGC 97.428.888/0001-76. OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a prestação de
serviços de conservação, manutenção, higienização e limpeza das dependências da CNEN/Sede, IEN e IRD.
FUNDAMENTO LEGAL: Regido pelas disposições da Lei n° 8.666/93 e suas afterações. MODALIDADE DE
LICITAÇÃO: Os serviços ora contratados foram objeto de Dispensa de Licitação de acordo com disposto no Inciso
IV do Artigo 24 da Lei n° 8 958/93 e suas alterações. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes
deste Termo de Contrato, correrão à conta do Programa de Trabalho n° 09007002149000001, Natureza da
Despesa 3490.37 (Locação de mão de obra), cuja Nota de Empenho será emitida quando da liberação dos credito
orçamentários para o exercício de 1998. VALOR DO CONTRATO: O valor total do presente Contrato é de RS
63.374,57 (sessenta e três mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). PRAZO DE
VI.SENCIA:0 prazo do presente Contrato é de 30 (trinta) dias, com vigência a partir da data da sua assinatura.
DATA DE ASSINATURA: 02 de março de 1998. SIGNATÁRIOS: REGINA CÉLIA ANDRADE SABÓIA, CIC
265 373 897-04, Diretora de Apoio Logístico, pela CNEN e ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CIC 076.311.89153, Diretor Comercial, pela DINÂMICA. (Processo CNEN n° 0328/98).

(Of.

-19

49/98)

Instituto de Radioproteção e Dosimetria

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE: A União, representada pela Presidência da República.
CONTRATADA: LS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.
ESPÉCIE: Termo Aditivo n° 02 ao Contrato n° 112/97 (Processo N° 00110.002270/97),
OBJETO: Acréscimo de 16,14% (dezesseis vírgula quatorze por cento) do valor total do contrato original.
DATA DE ASSINATURA: 27/02/98 Nilson da Silva Rebello pela Diretoria-Geral de Administração e Luiz
Otávio da Cunha Santos pela LS Engenharia e Projetos Ltda.

RETIFICAÇÃO
No Titulo da Tomada de Preços n° 01/9e, cujo objeto é a contrafação de despachante aduaneiro, publicada
no Diário Oficial da União do dia 04.03.98, página 1- Seção 3: Onde se lê: INSTITUTO DE ENGENHARIA
NUCLEAR, Leia-se: INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA.
(Of . n9 48/98)

Casa Militar
Subsecretaria de Inteligência

(Of. n9 73/98)

Subsecretaria-Geral
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N9 7/98
N. Processo: 00200006373/97
Objeto: Aquisição de medalhas de prata e em
bronze, de fino acabamento, para serem oferecidas, como homenagem,
pelo
Exmo. Sr. Presidente da República, aos Chefe de Estado, de Governo e Altas
autoridades dos Países opr ele visitados, no exercíciod e 1998.
Contratada: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
Fundamento Legal: Artigo 24 , inciso VIII , da Lei 8.666/93

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N9 79/98
N. Processo: 01180001344
Objeto: Despesas referentes a rateio de Con
domínio de prédio público, para o exercício de 1998.
Contratada: PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO DO ESTADO DO PARANÁ - AGU
Fundamento Legal: Artigo 25 , Caput , da Lei 8.666/93
Justificativa: Atender as necessidades do Órgão.
Declaração de InexigibiLidade em 06/03/1998
Nome: ARISTÓTELES BAPTISTA
Cargo: Coordenador de Material
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Ratificação em 06/03/1998 .
Nome: ARIEL ROCHA DE CUNTO
Cargo: Subsecretário de Inteligência
Valor: R$ 20.400,00
( SIDEC - 10/03/19°8 - Valor a faturar: R:: -73,90

da Carta-Contrato por mais 12 (doze) meses: V1GENCIA: 01.03.98 a 28,02.99; DATA DAS
ASSIN -\TURAS 27.02.98.
10f . n9 8/98)
08 98: ESPECIE: Carta-Contrato Nf 16 95: CONTRATAN TE: Hospital das Forças Armadas;

EXTRATO DA PIEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N9 81/98
Objeto: Serviço de pagamento de taxa de Con
N . . Processo: 01180000595
domínio, durante o exercício de 198è'.
Contratada: EMPRESA 1kULEIRA D£
AEROPORTUAFIA
Q3
Fundamento Legal, Artigc 25 , Caput , da Lei
Justificativa: Atender as necessidades do ergão.
Declaraçào de InexigibIlidade em 03/,1:,8
Nome: ARISTOTELES PAPTISTA
Cargo: Coordenador de Material
Ratificação em 03/03/1998
Nome; ARIEL ROCHA DE CUSTO
Cargo: Subsecretário de Inteligència
Valor: R$ '720,00
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 73,90

Ci NTRATADA: Instrumental Cientifico - Equipamento, para I aboratório 1 Ida: OBJE
ProtTonar
01,03.98 a 28 02.99:
o praro de vitténsia da Carta-Colmato pot mai, 12 (divo meses: n

DAI A DAS ASSINATURAS: 27.02,98.
(.)f. n9

Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes
Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto.
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie Convênio n' 004198. firmado entre o Instituto Nacional de Desemoh-imento do Desporto - 1NDESP. situado na
Esplanada dos Munsténo Bloco"A". 8° andar, CEP 70 054-90(1- Brasilia/DF, CGC/MF n' 74 118.290/0001-09. e a
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação-CBFIR situada na Rua Dona Gennaine Burchard, 451 - andar - sala
42/43, São Paulo/SP. CEP:05002-062, GGCNIF n° 65 ir6 329/0001-58 (Processo n° 57000.00187/9842) Objeto
pagamento de despesas com hospedagem e parte das despesas com alimentação da Comissão Organizadores, árbitros,
auxiliares e de todas as delegações participantes no Campeonato Panamericano de Hóquei sobre Patins de Clubes Campeões,
a ser realizado no pqriodo- de 30-de março a-05 de abril-de 1998, na Cidade de Santos, Sio Paulo. Programa de Trabalho
08 046 0224,4325.0001, Natureza da Despesa 34.50.41, Fonte 1-25, Notada Empenho-. 97NE00080; de 03 de março de 1998,
no valor de RS 80.000,00 (oitenta mil reais) e a contrapartida no valor de RS 32.140,00 (trinta e dois mil, cento e quarenta
reais) Vigência; a partir da data da assinatura até 21 de junho de 1998, Data da Assinatura: 03 de março de 1998. Assinam:
Pelo 1NDESP, Ruthenio de Aguiar CPF/MF n° 010.087,301-49, pela CBHP. -Caetano Carlos Bonchristiani, CPF/MF
022.034.438-80.

Advocacia Geral da União
EXTRATOS DE CONTRATOS
ESPÉCIE: Contrato PU/BA 5° 01/98. CONTRATANTE: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. CONTRATADA:

JUASERVICE - Juazeiro Serviços dc Limpeza e Conservação Lida, CGC/MF n° 00.521.259/0001-88. OBJETO:
Prestação de serviços de conservação e limpeza para a Procuradoria Seccional da União em Ilhéus-BA. MODALIDADE
DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços n° 01/97. PROGRAMA DE TRABALHO: 02007002149000001. NATUREZA
DE DESPESA: 349039. NOTA DE EMPENHO: 98NE00022, emitida em 06.02.98, no valor global de 12$ 4.397,52
(quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e cinqüenta e dois centavos). VALOR MENSAL: R$ 366,445 (trezentos e
sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com inicio em 05.03.98 e término em
04.03.99. DATA DA ASSINATURA: 05 de março de 1998. PROCESSO N° 00432.000229/97-98.
ESPÉCIE: Contrato N° 017/98. CONTRATANTE: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. CONTRATADA: HE1NEN
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CGC/MF n° 02.147.316/0001-36. OBJETO: Fornecimento de gasolina,
álcool, óleo lubrificante 20/40 e serviços de lavagem de uiculos, para atender as necessidades da Procuradoria da União no
Estado do Rio Grande do Sul MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite n° 15/97 PROGRAMA DE TRABALHO:
02007002149000001 NATUREZA DE DESPESA: 349030 e 349039 NOTAS DE EMPENHO: 98NE00065 e
98NE00066 emitidas em 27.01.98.VALOR : RS 1307,17 (dois mil, trezentos c sete reais e dezessete centavos).
VIGENCIA: de 05.03 a 31.12.98. DATA DA ASSINATURA:05 de março de 1998.PROCESSO N°00530.004782/97-19.

/98i

(Ot . n9 45/98;

Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
EXTRATO DE CESSÃO DE USO
Espécie. Termo de Cessão de Uso, firmado entre o INCRA e o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal;
registrado sob o CRTIPF17 006/98.0bjeto O INCRA cede ao TRE/DF, imóvel situado na Quadra SCL 307,
lotes I e 2, bloco A, loja 03, com área construída de 116,20m2.Procif. 54000/000223 /98 Vigência 0 5 ( cinco )
anos, contados a partir da data de sua assinatura.Assinatura. Brasilia-DF, 28 de fevereiro de 1998 Signatários:
Joel Jorge Filho - Representante do INCRA e Desembargador Edmundo Minervindo Dias - Presidente do
TRE/DF.
(Of. n9 40/98)

(Of.. n9 160/98)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 4/98
Objeto: Aquisição de equipamentos para escritório e mobiliário em geral.
Complemento do Objeto: A entrega do Edital será efetuada mediante apresenta
ção de carimbo da empresa e recolhimento da taxa de R$ 2,00 à conta da AGU
junto ao Banco do Brasil.
Edital: 11/03/1998 de 12h00 às 17h59
Endereço: SAS Q. 04, Bloco N, sala 909, 9° andar.
Asa Sul - BRASILIA - DF
Entrega das Protiostas: 26/03/1998 às 09h30
Endereço: SAS Q. 02, Bloco E, Auditório 9° andar ED. PGU
Asa Sul - BRASILIA - DF
ROSALINA DUARTE DE MOURA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 88,68 )

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 7/98
Comunicamos o Resultado de Habilitação da licitação em epígrafe
A Comissão Permanente de Licitação reuniu-se no dia nove de março de hum
mil novecentos e noventa e oito, às 15 horas na sala de reunião para anali
se das documentações, a Comissão considerou habilitadas as empresas: 2M14
eletro Telecomunicações Com. Rep. Ltda, Cardoso Borges Eng. Ltda, Sociplan
Engenharia S/A, Sigla Engenharia e Construções Ltda, Encom Engenharia Ltda
Araujo
Rocha Bressan Engenharia Ltda, Tecnor Engenharia e Sistemas Ltda,
Abreu Ltda, Mec Eng Ltda, Osternack Eng. e Com. Ltda. Ficam inabilitadas as
5.2
empresas: Construtora Atlanta Ltda, por não cumprir os itens 5.1.7 e
Itelb Ind. de Transformadores do Brasil Ltda, por não cumprir o item 5.1,
Power Eng. Com . e Serv. Ltda, por não cumprir o item 5.1.6.1, Construtora
Araguaia Ltda, por não cumprir o item 5.1.4, Brascon Ind. Com . e Serviços
Ltda, por não cumprir o item 5.1.4 e a empresa Delta Engenharia Industria
e Com. Ltda, por apresentar declaração com assinatura sem poderes".
MARIA CONCEIÇÃO DIAS
Presidente da Comissão
Substituto

Estado Maior das Forças Armadas
Hospital das Forças Armadas
(

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

N.° 13/98: ESPÉCIE: Carta-Contrato N.° 01/98; CONTRATANTE: Hospital das Forças Armadas;
CONTRATADA: Elevadores Atlas SIA; OBJETO: Manutenção corretiva e preventiva em 06 (seis)
elevadores marca ATLAS, instalados no Bloco "A" do FIFA ; VIGÊNCIA: 18.02.98 à 17.02.99. DATA
DAS ASSINATURAS: 18.02.98
(Of. n9 11/98)

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
N.° 07 98: ESPÉCIE: Carta-Contrato N.° 0297; CONTRATANTE: Hospital das Forças Armadas
CONTRAI .'DA: Brasmedica - Hospitalar e Ortopédica Ltda; OBJETO: Prorrogar o prazo de vig3mia

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

ANTÔNIO EUSTAQUI0 CORRÊA DA COSTA

Diretor-Geral

s N

SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 103,46 ).

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 20/98
Comunicamos o Julgamento das Propostas da licitação em epígrafe
A CPL torna público para conhecimento dos interessados. o resultado do julgamento da TP-20/98, sagrando-se vencedoras as empresas conforme a seguir:
Ripa]. Com. de Papéis Ltda itens: 01,03,05,06,07,19,21,24,26,27,28,31,32,34,
35,36,51,52,53,63,64,66,67,70,72,74,92,96 e 97, INC Informatica Ltda itens
08,13,20,22,29,33,39,65 e 87, Comercial Secos e Molhados itens: 10,11,14,15
30,40,100 menor preço e os itens 37 e 38 por sorteio, Multiplik Com. Ltda
Publicações: os originais devem ser entregues nd Núcleo de Seleção e Registro de Matérias, no horário das 80 às 16h.
Qualquer reclamação deve ser encaminhada. por escrito, à DMsão cie Jornais Oficiais. no prazo de 5 (cinco) dias úteis
após a pubricaçõo.
Assinaturas: valem a partir de sua efetivação e não incluem os suplementos, que podem ser adquiridos separadamente.
ASSINATURA TRIMESTRAL
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itens: 56 e 58, Prograf Ltda item: 94, Compusell Informatica Leda itens: 84
85 e 86, Brasilia Tech Shop item: 101 única á cotar, Tecnolta Ltda itens:59
e 62, Distribuidora 2andeirantes Ltda itens: 02,04,43,44 e 45, Gravopel
Ltda itens: 16 e 69, Asteka Papéis Ltda itens: 09,78 e 95, Continental Edit
Soster
Ltda item: 12, Micro e Suprimentos Ltda itens: 77,89 e 91, Santos
El, Ind. de Artefatos Impe
Ltda item: 99, Nastec Services Ltda itens: 4 1
rial Ltda item: 55, Infordad:s Serviços Ltda. item . 89, Impa:ta Com. e Inf
Ltda item: 48, Braskon Com. Ltda itens: 75,76,79,80,81 e 82, V.H.M Com Ltda
itens 83 e 98, Polyud Com. Leda, item 42, Ficapas Com. artigos Ltda, itens:
itens 57 e 73, única a cotar, Comercial IPL Leda, itens 17, 23, 49, 50, 54
e 93 e JFA Com. Ltda, itens 18, 25, 41, 46, 60, 68, 71 e 90.
MARIA CONCEIÇÃO DIAS
Presidente da ComissÃo
Substituto
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar; R$ 118,24 )
RETIFICAÇÃO
No Extrato-de Termo Aditivo ao Convênio firmado-entre o INCRA e o Banco do Brasil, publicado no DOU dia
09/03/98, Seção 3, página 3 / 4, Onde se lê- Vigência 100 ( cem ) dias a contar de 14/02/98 Assinatura . Brasilia. DF, 14 de fevereiro de 1998. Leia-se: Vigência; 100 ( cem ) dias a contar de 12/02/98. Assinatura. Brasilia-DF,
12 de fevereiro de 1998.
(Of. n9 40/98)

Superintendência Regional no Amapá
.

SEÇÃO 3

DIÁRIO OFICIAL

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato CRT/AP/3.000/97, firmado entre o INCRA e a empresa SANE Saneamento Construções e Comércio LTDA, CGC: 37.073.061/0001-99, registrado sob o
CRT/AP/3.019/97.0bjeto. Prorrogar o prazo de vigência contratual.Proc.n°: 54350/00623/97.Vigência: 30 (
trinta ) dias úteis, considerando de 16/02198 a 31/03/98.Assinatura: Macapá-AP, 16 de fevereiro de
I998.Signatários. João Vicente Feijão Neto - Superintendente Regional do INCRA/AP e Antônio Eiras IVIamere Representante da Contratada.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato CRT/AP/5.003/97, firmado entre o INCRA e a empresa SANE Saneamento Construções e Comércio LTDA, CGC: 37 073.061/0001-99, registrado sob o
CRT/AP/5.011/97.0bjeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual.Proc.n° : 54350/00616/97.Vigência: 30 (
trinta ) dias úteis, considerando de 16/02/98 a 31/03/98.Assinatura Macapá-AP, 16 de fevereiro de 1908
Signatários. João Vicente Feijão Neto - Superintendente Regional do INCRA/AP e Antônio Elias Mamere Representante da Contratada.
(Of. n9 40/98)

Superintendência Regional no Pará
EXTRATO DE CONVÉNIO
Espécie: Convênio firmado entre o INCRA e o Governo do Estado do Para, com interveniência da Secretaria de
Agricultura - SAGR1, CGC- 05 054 895/0001-60, registrado sob o CRT/PA/3 002/98 Objeto . Mecanização
agrícola de 400 hectares, visando-o beneficiamento de Ç O 0 famílias de trabalhadores rurais sem-terra assentador
na fazenda CAIPP.Proc.n°. 54100/00203/98 Crédito Orçamentário Pt' 04013006627 0 40001' Pi'DP' 270400011'
elemento de despesa 349039/ fonte 02500370002.Empenho. 98ne00011 de 20102/ 0 8 valor. R$ 300.000;00 Valor
do INCRA: R$ 300.000,00 - Valor da Outra Parte: R$ 33.712,00. Valor Total: R$ 333.712,00.Vigéncia: 300 (
trezentos ) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação no DOU.Assinatura: Belém-PA, 26 de
fevereiro de 1998.Signatários : Hérmedes Miranda de Souza Teixeira - Superintendente Regional do INCRA/PA
Ahnir José de Oliveira Gabriel - Governador do Estado do Pará e Hildegardo Figueiredo Nunes Secretário
(Of. n9 40/98)

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

onal oca. Direitos Humanos,Maria José Vieira Ceres, CPF n' 117007.€96-34
Fundacão do Serviçe Social/DF.
Presidente da
EXTRATO DO 19 TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 119 78/97
Processo n° 08030.000202/97-11
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n° 078/97, celebrado entre a União Federal, por intermédio do
Ministério da Justiça e por meio da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, e o Congresso Nacional AtroBrasileiro, CGC n° 00.898.019/0001-05.
Objeto: Alterar o prazo de vigência constante da Cláusula Nona do Convênio original.
Vigência: até 30 de março de 1998.
Assinatura: 25 de fevereiro de 1998 - José Gregori, CPF n° 007.023.828-68 - Secretário Nacional dos Direitos
Humanos, Eduardo Ferreira de Oliveira, CPF n° 118.819.258-20 - Presidente do Congresso Nacional AfroBrasileiro.

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO- CONVÊNIO N° 99/97
PROCESSO N°: 08000.016.412/97-05
CONVENENTES: A União Federal, por intermédio do Ministério da Justiça e por
meio da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos e o Governo do Estado de
Alagoas por intermédio da secretaria de Estado da Justiça, CGC n°
00.427.965/0001-65
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência
VIGÊNCIA: de 10/11/97 a 30/07/98.
DATA e ASSINATURA: 11/02/98 - José Gregori, CPF n° 007.023.828-68, Secretário Nacional dos Direitos Humanos, Manoel Gomes de Barros, CPF
020.889.324-53, Governador do Estado de Alagoas, e Ana Maria
Willoweit, CPF 145.486.829-53, Secretária de Estado da Justiça do Es-

tado de Alagoas.

EXTRATO DO 1' TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N' 100/97
•
PROCESSO N": 08032.000.051/97-45
CCNVENENTES: A Uniãe Federal, per intermédio do Ministério da Justiça e por
meio. da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos e o Governo do Estado de
Alagoas por intermédio da Secretaria de Justiça do Estado de Alagoas, CGC
n° 00.427.965/0001-65.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência
VIGÊNCIA: de 18/12/97 a 30/07/98.
DATA e ASSINATURA: 11/02/98 - José Gregori, CPF n° 007.023.828-68, Secretário Nacional dos Direitos Humanos, Manoel Gomes de Barros, CPF
020.889.324-53, Governador do Estado de Alagoas, e Ana Maria
Willoweit, CPF 145.486.829-53, Secretária de Justiça do Estado de Ala-

goas.

(Of.. ri'? 46/98)

EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIOS
Processo n° 08030.000797/97-41
Fica prorrogada "De Oficio" a vigência do Convênio n° 125/97, até o dia 30 de março de 1998, firmado com a
Prefeitura Municipal de Maceió/AL, CGC n° 12.200.135/0001-80, com a interveniência da Secretaria Municipal de
Cidadania e Assistência Social, com fulcro nas disposições do artigo 7°, inciso IV, da IN n° 01/97-STN/MF, de
15/01/07. Brasília. DF • em 26/02/98. José Gregori, CPF n° 007.023.828-68, Secretário Nacional dos Direitos
Humanos.
Processo n° 08030.000893/97-46
Fica prorrogada "De Oficio' a vigência do Convênio n° 171/97, até o dia 29 de abril de 1998, firmado com a
Secretana de Estado de Govemo e Gestão Estratégica de São Paulo, CGC 46.379.400/0001-50, com fulcro nas
disposições do artigo 7 0 , Inciso IV, da IN n° 01/97-STN/MF, de 15/01/07. Brasília, DF - em 26/02/98. José Gregori,
CPF n°007.023.828-88, Secretário Nacional dos Direitos Humanos.

(Of. 519 46/98)

Secretaria Nacional de Segurança Pública
Departamento de Policia Rodoviária Federal

Gabinete do Ministro
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo n° 001/98 ao Contrato n° 001/97 de prestação de serviços de informática celebrado entre a União Federal através do Ministério da Justiça (CGC 00394494/0072-20) e a
PROCERGS - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (CGC
87124582/0001-04) - Processo 08000.000334/98-27 Objeto Alterar a cláusula quarta - da classificação
orçamentária. Plano de Trabalho. 06010.0056.4486.0001 - Plano Interno 1507 - Nota de Empenho
98NE00002 - Valor R$ 298.581,34. Data da Assinatura: 02.03.98, por Ministro Iris Rezende (MJ) e Solon
Lemos Pinto e Antonio Ramos Gomes (PROCERGS).
(Of. n9 145/98)

Conselho Administrativo de Defesa Econômica
AVISO
Comunicamos que no próximo dia 18 de março, às 10 horas, haverá Sessão Extraordinária do CADE. A
respectiva pauta será publicada oportunamente.

GESNER OLIVEIRA
Presidente do Conselho

I (Of. n9 347/98)

Secretaria Nacional dos Direitos Humanos

7' Superintendência
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante. Departamento de Polícia Rodoviária Federa1/7."SPRF/PR
Contratada: Empresa Oklahoma Comércio de Combustíveis Ltda.
Objeto: Fornecimento de combustíveis para a 5' Delegacia da PRF - Foz do Iguaçu.
Vigência: 31 de dezembro de 1998.
Data da assinatura: 17 de fevereiro de 1998.
Assinam: Hélio Cardoso Derenne - Superintendente da 7.' SPRF/PR e Carlos Fernandes Duso - Diretor.
Valor inicial: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Elemento de Despesa: 349030.01
Plano Interno: 1404-B
Fonte: 150

(of. n9 466/98)

I)epartamentodelPolitiaFaleral
RETIFICAÇÃO
No Extrato do Termo Aditivo ao Contrato n° 37/97-CCA/DPF, celebrado entre o DPF e a firma SISTEMA CONSTRUÇÕES
LTDA., publicado no D.O.U. de 16.02.98, pag. 6, seção III, onde se lê: "Primeiro Termo Aditivo', leia-se "Segundo Termo
Aditivo".
(Of . n9 23 0/9 8)

EXTRATO DO 19 TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N9 20/97
PROCESSO n 0 08000.017686/97-68
ESPÉCIE -: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n° 20/97, celebrado entre a
União Federal, por intermédio do Ainistério da Justiça e por meio da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos/MJ e a Fundação do Serviço Social/
DF, CGC N° 00.040.063/0001-71.
OBJETO: Alterar o prazo de vigência constante da Cláusula Nona do convênio
original.
VIGÊNCIA: 30.10.97 a 30.07.98.
ASSINATURA: 27.0298 - José Gregorr, CPF n°007.023.828-68, Secretáric Na:i-

Delegacia de Polícia Federal em Santos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie : Segundo Termo Aditivo ao Contrato celebrado entre a Delegacia de Policia Federal em
Santos/SP e a TV Mar Ltda. Objeto : Locação de uma área, no situada na Rua H, módulo 03, no Morro
de Santa Terezinha, nesta Cidade. Dispensa de Licitação Crédito Orçamentário • As despesas correrão a

4
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conta do Programa de Trabalho 06030017420810001, PI-713-A, Natureza da Despesa 3490 39 Empenho
: 98/NE00005. Vigência : De 01/01/98 até 31/12/98. Assinam : Pela DPF.A/STS/SP - Ariovaldo Peixoto
dos Anjos e pela TV Mar Ltda. - Flávio Henrique Cuogui.
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Décima - Prazos e Anexo B - Cronograma de Eventos, do acordo inicial. PRAZO DE VIGÊNCIA:
27/04/2000. DATA DE ASSINATURA: 13/02/98.

(Of. n9 136/98)

(Of. n9 32/98)

Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo

Imprensa Nacional
Comissão Permanente de Licitação
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONVITE N° 14/98
Comunicamos o Resultado de Habilitação da licitação em epígrafe
A Comissão Permanente de Licitação torna pública a habilitação de todas as
empresas participantes do Convite em epígrafe, quais sejam: Foz Comercial
Ltda, Helsagrah Sistemas Integrados Ltda, Lojas Ene Esse Ltda, Lorigraf DF
Tintas Especiais Ltda, Luma Papelaria Comércio e Representações Ltda, Ortemaq Organização Técnica de Máquinas Ltda, Petri e Cunha Ltda, Multgraf Papéis e Material Gráfico Ltda, Planalto Papéis Ltda, Prograf Produtos Gráfic
os Ltda, Pronta Entrega Materiais Gráficos Ltda, RCA Comércio e Representa
ções Ltda, Siggraf Materiais e Serviços Ltda, Tecnopaper Importadora Comercial e Representações Ltda e Work Distribuidora e Serviços Ltda._Caso não
haja interposição de recurso contra o resultado de habilitação fica marcada
para o dia 17/03/98 às 10:00 hs, a data para a abertura das propostas. Os
autos do processo_encontram-se com vistas aos interessados a partir desta
publicação.
SIMONE MÁRCIA BORGES
Presidente da Comissão
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 103,46 )

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATADA: Simetrica Engenharia S/A. CONTRATANTE: Centro Tecnológico da Marinha em São
Paulo. ESPÉCIE: Contrato n° 89100/98-005/00. OBJETO: Execução de obras civis de infra-estrutura
elétrica da USEXA. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Foram alocados ao presente Contrato recursos do
PA/98 do Projeto Z-05-2203-17-00, Gestão 21911, UO 31901, PT 06007002149000008, FR
0250700111, ND 4590.51 e Nota de Empenho 98NE00033. VALOR: R$ 59.319,77. PRAZO DE
VIGÊNCIA: até 15 de agosto de 1998. DATA DE ASSINATURA: 03 de março de 1996.
(Of. n9 129/99)

Diretoria-Geral do Pessoal
Diretoria de Ensino
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: N° 003/98
ASSUNTO: Dispensa de Licitação
OBJETO: Locação do Estádio de Futebol Jornalista Mário Filho, nos dias 27 e 28 de
abril, 19 de maio e 18 de agosto de 1998.
Valor da contratação a preço de fev/98: R$ 10.157,48 (Dez mil, cento e cinqüenta e
sete reais e quarenta e oito centavos).
ENQUADRAMENTO: item X do artigo 24 da Lei n° 8.666/93.
RATIFICAÇÃO: Diretor de Ensino da Marinha
(Of. n9

187/98)

RETIFICAÇÃO
No Aviso de ALTERAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO - Concorrência n° 5197,
publicado no D.O. de 30/01/98, Seção 3, pág. 06, onde se 16: 02/02197, leia-se: 02/02/98.

(Of. n9

Empresa Gerencial de Projetos Navais
AVISO DE LICITAÇÃO

21/98)

MINISTÉRIO DA MARINHA
Comando de Operações Navais
Base Naval do Rio de Janeiro
EXTRATO DE ADESÃO

Matei Tecnologia de Teleinformática S/A - MATEC
..jonzratada:
Contratante: Base Naval do Rio de Janeiro
Espécie: Termo de Adesão n° 91800/98-001/00.
Objeto: Execução de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva em equipamentos "Hardware" e nos programas "Software" das Organiza
çóes Militares integrantes ao sistema telefônico da Marinha.
Crédito Orçamentário; Projeto Z-05-2203.0900
Data da Assinatura: 02/01/98
Assinatura: Pela Base Naval do Rio de Janeiro o Sr. Capitão-de-Mar-eGuerra - José Carlos Guapyassú Trovão - Comandante e pela Contratada o
Sr. Olavo Pontes Nogueira.

Licitação: TONADA DE PREÇOS N2 0001/98.
Objeto: Prestação de serviços de exames médicos laboratoriais dos
funcionários da ENGEPRON.
Encerramento do cadastro: 24 de março de 1998, às 16:00 horas.
Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços: dia 30 de
março de 1998 às 10:00 horas.
Local: Av. Prof. Lineu Prestes 2242, Cidade Universitária, São Paulo SP, em frente ao Hospital Universitário.
Edital: Poderá ser consultado e/ou obtido no endereço acima, Prédio da
Administração, Seção de Licitações, Fone (011) 817-7343, de segunda a
sexta feira, das 13:30 às 16:00 horas, a partir do dia 09 de março de
1998.
Valor do Edital: R$ 10,00
MARCO ANTONIO ciaarro PÃDUA
Presidente da Comissão de Licitação
(Of. n9 130/98)

MINISTÉRIO I)() FAÉRCAUf()
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento

(Of. n9 58/98)

Departamento de Ensino e Pesquisa

Comando do 70 Distrito Naval

Escola de Sargentos das Armas

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 14/98

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios do Grupo 13 (Padaria)
Entrega dos Envelopes de Propostas de Preços .e Documentos de Habilitação: Dia
26/03/98 às 14:00 horas.
Abertura dos envelopes: Dia 26/03/98 às 14:00 horas
Edital e seus anexos: Encontram-se à disposição dos interessados no Ministério da
Marinha - Comando do 7° Distrito Naval - Bloco "H" - Anexo "13" - 2.° Andar - Divisão
de Obtenção e Finanças no Horário de 14:00 às 16:30 horas. O Edital será fornecido
mediante apresentação do carimbo com o CGC da empresa e indenização de FO 10,00 (dez
reais), a ser depositada em nome do Comando do 7° DN, Conta Corrente n° 55.574.003-E,
Agência 3600-5 do Banco do Brasil.
JOSÉ MOREIRA FILHO
Capitão-de-Corveta (IM)
Membro da Comissão Permanente de Licitação

(Of. n9 295/98)
Diretoria-Geral do Material
Diretoria de Engenharia Naval
EXTRATO DE TERMO AD!TIVO
CONTRATADO: Caird & Rayner Clark Ltd.
ESPÉCIE: Termo Aditivo n°. 45000/94-006/02. OBJETO: Alteração das Cláusulas Quarta-- Objeto do
Contrato, aumentando de seis unidades a serem fornecidas, para sete unidades; Sexta - Preço Base;

EXTRATO DE CONTRATO n° 011/98-SAC ESPÉCIE : Contrato. CONTRATANTE: Ministério do Exército Escola de Sargentos das Armas - UG 160129. AGIPLIQUIGÁS S/A OBJETO . Aquisição de gás liquefeito de petróleo,
conforme mapa de adjudicação n° 003/98 . MODALIDADE- Carta convite. Processo Carta convite N° 001/98-SAC.
CRÉDITO Tesouro Nacional. ATIVIDADE 0110.27101.06028.0166.2037.0001, ND:34_90.30, Fonte 0100000000. VALOR
DO CONTRATO: RS 19.950,00 ( dezenove mil, novecentos e cinquenta reais ) . PRAZO DE VIGÊNCIA: 02 Mar 98 até
02 Set 98. SIGNATÁRIOS: Lúcio Carlos Finholdt Pereira - Ten Cel , pela Contratante, Gustavo Adolfo Flister, pela

Contratada.
(Of. n9

20/98)

Comando Militar da Amazônia
8* Região Militar
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 1/9-8
OBJETO: Aquisição de Mat. de Cons. Médico-Hospitalar e Medicamentos.
CA DASTRAM ENTO:Até o dia 20 MAR 98.
ENTREGA DAS PROPOSTAS Até ãs-09:00 horas dodia 23 NIAR - 98.
ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO: Ás 09:00 -horas do dia 23 MAR98.
ABER ri RA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: Ás 09:30 horas do dia 23 MAR 98.
EDITAI.; A disposição dos interessados nó liGel3e,sito Praça.Santos Damon' S.'N, Bairro do I s marizal, Belém-PA.
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CUSTO DO E DEUAL: RS 30,00 (trinta rcitk) mediante recolhimentom ger dentado no Setor Financeiro do 11GeBe.
INFORMAÇÕES: (091)2428000
Belém-PA, 2 de março de 1998
Maj Pram JOSÉ ROBERTO DA SILVA BITTENCOURT
p residente da Comissão de Cadastro
(Of. n9 1/98)

Comando Militar do Leste
PRegião
Comissão Regional de Obras/1
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA NO 1/98-SL
A Comissão de Licitação da Comissão Regional de Obras da P RM (CRO/1) leva ao conhecimento dos
interessados que fará realizar a Concorrencia n° 01/98-SL, objetivando a Construção de Edificio de Apartamentos
para Oficiais no CEP, Leme, Rio de Janeiro, RJ, pelo menor preço global. Entrega da documentação de
habilitação e proposta pelos licitantes: 14/04/98, às 10:00 horas, na CR0/1, situada à Praça Duque de Caxias, 25,
Palácio Duque de Caxias, Ala Marcho Dias, 50 andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. Data da abertura das
propostas: 23/04/98, às 10:00 horas. A documentação licitatória poderá ser conhecida no endereço acima e
adquirida ao preço de RS250,00 (duzentos e cinquenta reais). Informações poderão ser obtidas também pelo
telefone (021) 519-5756.

SEÇÃO 3

007/97-CPL-DSSM - Crédito Atividade 2710106028016620370001 - ND 349030 - Data das NE e da.,
Assinaturas dos Contratos: 26 Fev 98: Termo n° 001 - Comercial de Gas Pist6ia Lida, representante: o
mesmo, n° e valor da NE: 31, RS 5.360,00, valor do contrato: RS 5.360,00 - Termo n° 002 - Industria
Panificadora Pasinipan Ltda, representante: Gilmor José Refosco, n° e valor da NE: 18, R$ 16.771,20,
valor do contrato: R$ 16.771,20 - Termo n° 003 - Wilsom Beltrarne, Imrãos Cia Ltda, representante:
Dalvio Batista Schrarnm Beltrame, n° e valor da NE: 19, R$ 17.982,87, valor do contrato: R$ 17.982,87,
Termo n°004 - Spiazzi Gonzatti & Cia Ltda, representante: Renato Luiz Spiazzi, n° e valor da NE: 20, R$
2.747,29, valor do contrato: RS 2.747,29 - Termo n°005 - Fernando José Foletto, representante: o mesmo
n° e valor da NE: 21, R$ 940,50, valor do contrato: R$ 940,50- Termo n° 006- Albino Pozzobon & Cia
Ltda, representante: Carlos Roberto Pozzobon, n° e valor da NE: 22, R$ 4.819,10, valor do contrato: R$
4.819,10 - Termo n° 007, Savegnago, Sartori & Cia Lida, representante: Irineu Savegnago; n° e valor da
NE: 23, R$ 3.698,31, valor do contrato: R$ 3.698,31 - Termo n° 008 - Divino Antonio Padoin,
representante: o mesmo, n° e valor da NE: 24, R$ 10.939,00, valor do contrato: R$ 10.939,00- Termo n°
009 - Hélio Carpes Bonilla, representante: o mesma, n° e valor da NE: 25, R.$ 5.413,69, valor do contrato:
R$ 5.413,69 - Termo n° 010 - Cleuza Goretti B. Hundertmarck, representante: Neury Antonio
Hundertmarck, n° e valor da NE: 26, R$ 16.502,24, valor do contrato: R$ 16.502,24- Termo 011 - João
Carlos Oliari, representante: o mesmo, ri° e valor da NE: 27 R.$ 6.726,70, valor do contrato: R$ 6.726,70 Termo n°012 - João I.,adorino Paz de Oliveira, representante: o mesmo, n° e valor da NE: 28, R$ 1.969,60
valor do contrato: R$ 1.969,60 - Termo tf 013 - Lauro Cremonese, representante: o nesmo, n° e valor da
NE: 29, R.$ 7 097,10, valor do contrato: R$ 7.097,10- Termo n°014 -Lucas P. de Oliveira & Filho Lida,
representante, o mesmo, n° e valor da NE: 30, RS 1.432,40, valor do contrato: R$ 1.432,40.
(Of. n9 4/98)

Rio de Janeiro ?RJ, 10 de Março de 1998
Cel QEM R/1 SERGIO BRUNO FARINHA CANARIM
Presidente da Comissão
(N9 87.163 — 10-3-98 — R$ 88,68)

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Comissão Regional de Saúde/1
Laboratório Químico Farmacêutico

Secretaria-Geral
Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior
Departamento do Serviço Exterior

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

RETIFICAÇÃO

TERMO ADITIVO: IV' 001-98/LQFE. CONTRATANTE: Laboratório Químico Farmacêuticu do
Exército. CONTRATADA: Gotardo Engenharia Ltda, OBJETO: Alterar a Cláusula Quarta do Termo de
Contrato N2 001/97. SIGNATÁRIOS: Cel Fama João Paulo S. Vieira - Diretor do LQFE, Ademir José
Gotardo - Gerente da Gotardo Engenharia Ltda.

No Aviso de Convocação no âmbito da Concorrência ri° 05/96 publicado no Diário Oficial da União de 10 de março de
1998, Seção 3 pagina 07, onde se lê. "convoca as empresas Di Gagliardi Buffet Ltda. e M. H. Buffet Ltda." leia-se. "convoca
a empresa Di Gap,liardi Buffet Ltda"
(Of. n9 103/98)

(N9 87.159 - 9-3-98 - R$ 73.90)

Comando Militar do Nordeste
7* Região Militar
7' Divisão de Exército
70 Depósito de Suprimento

Instituto Rio Branco
EDITAL DE 10 DE MARÇO DE 1998
O Diretor do Instituto Rio Branco faz público que, noa
termos do item 3.4 do Edital do Concurso de Admissão à carreira de
Diplomata, publicado no Diário Oficial da União em 12 de novembro de
1997,
se procedeu à correção do Teste de Pré-Seleção (TPS), realizado
no dia 7 de março último, tendo-se registrado que:

EXTRATOS DE CONTRATOS
Espécie: Contrato celebrado entre o Ministério do Exército e as Firmas adiante discriminadas:
- Objeto: Aquisição de Gêneros de Subsistência.
- Modalidade: Tomada de Preços
- Vigência: De imediato
- Crédito Atividade: 06.028.0166.4521.0013 - ND 34.90.30
- Assinou pelo 7' Depósito de Suprimento: Francisco J. B. Minuzzi, Ten Cal
1)Ceres - Cereais e Estivas Lida - Repres. Severino de Souza Barbosa - Contrato n 5 001-98-72 Dep Sup - Valor:
R$ 19.057,67- N9 e Data do Empenho: 007, de 13.02.98 - Data da Assinatura: 13.02.98.
2) Bom apetite Nordeste Alimentos Ltda - Repres. Rudival Cohim Ribeiro de Freitas-- Contrato ri' 002-98-7 2 Dep
Sup - Valor: R$ 5.731,31 - N2 e Data do Empenho: 010, de 13.02.98 - Data da Assinatura: 13.02.98.
3) Cecane - Central de Carnes do Nordeste Ltda - Reptes. Marcos Barbosa de Vasconcelos - Contrato n 5 003-98Dep Sup - Valor: R$ 24.408,55- N2 e Data do Empenho: 003, de 13.02.98 - Data da Assinatura: 13.02.98.
4) Premier - Produtos Alimentícios Lida - Repres. José Firmino dos Anjos - Contrato n 5 004-98-72 Dep Sup - Valor:
R$ 5.099,92- N' e Data do Empenho: 009, de 13.02.98 - Data da Assinatura: 13.02.98,
5) Freire dos Santos & Cia Ltda - Repres. Nelson Paes de Melo Júnior - Contrato n 5 005-98-72 Dep Sup - Valor.
R$13.063,17 - N5 e Data do Empenho: 014, de 13.02.98 - Data da Assinatura: 13.02.98,
6) Alimentos Alvorada Ltda - Repres. Carlos Adriana Pessoa Brito - Contrato ri' 006-98-7 2 Dep Sup - Valor: R$
1.166,70- N2 e Data do Empenho: 018, de 13.02.98 - Data da Assinatura: 13.02.98.
7) Dantas e Pinheiro Lida - Repres. Paulo Roberto-Lago Pinheiro - Contrato ri° 007-98-7 2 Dep Sup - Valor: R$
1.057,04- N 5 e Data do Empenho: 008, de 13.02.98 - Data da Assinatura: 13.02.98.
8) Delma Maria Damasceno Barretto-ME - Repres. Delma Maria Damasceno Barretto - Contrato ri2 008-98-72 Dep
Sup - Valor: R$ 4.469,20- N5 e Data do Empenho: 012, de 13.02.98 - Data da Assinatura: 13,02.98.
9) Servsuco Comércio e Representações Ltda - Repres. Fernando Antonio Carvalho de Paiva - Contrato ri' 00998-7 Dep Sup - Valor: R$ 6.818,20 - N 5 e Data do Empenho: 011, de 13.02.98 - Data da Assinatura: 13.02.98.
10)Severino José de Lima - Repres. Severino José de Lima - Contrato n a 010-98-72 Dep Sup - Valor: R$ 611,58 N2 e Data do Empenho: 013, de 13.02.98 - Data da Assinatura: 13.02.98.
11)Alimentos Alvorada Lida - Repres. Carlos Adriano Pessoa Brito - Contrato n° 011-98-7 2 Dep Sup - Valor: R$
27.695,88- N5 e Data do Empenho: 006, de 13.02.98 - Data da Assinatura: 13.02.98.
12)Panificadora São Mateus Ltda - Repres. Albino Leite Vilaça Júnior - Contrato rf 012-98-75 Dep Sup - Valor.
RS 38.089,00- N'S e Datas dos Empenhos: 015, de 13.02.98 e 028, de 19.02.98 - Data da Assinatura. 19.02.98.
(Of. n9 3/98)

Comando Militar do Sul
3'RegiãoAlilitar
Depósito de Subsistência de Santa Alaria
EXTRATOS DE CONTRATOS
ESPÉCIE: Contratos celebrados entre o Ministério do Exército - Depósito de Subsistência de
Santa Maria e as finnas abaixo relacionadas visando o fornecimento de Artigos de Subsitência para as OM
da Ou de Santa Maria, durante o exercício de 1998 - Modalidade e n° da licitação: Concorrência n°

5

a nota do 130° classificado foi de 74 (sobre 100)
sobre essa base, o cálculo do fator F (1 , 2 x 0,74 + 0,4) resultou em
1,288;
dessa forma, o número de aprovados (N = 130F) totalizou 167;
e a nota do 167° classificado foi de 72 (sobre 100), nota que se
manteve idêntica até o 177° classificado.
2.
O Diretor do Instituto Rio Branco informa que, nesses
termos, foram aprovados os seguintes 177 candidatos, listados por
ordem alfabética, com os respectivos números de inscrição, a nota
verificada, a classificação relativa e a indicação da cidade onde
fizeram o TPS:
004143
002156
001289
003115
000190
003335
002147
003233
001587
003935
002454
002308
004058
002126
001443

ADRIANA SIQUEIRA CARDOSO
ADRIANO GRECO DA FONSECA
ALBERTO DE SOUSA ROCHA JUNIOR
ALBERTO KLEIMAN
ALBERTO LUIZ PINTO COELHO FONSECA
ALESSANDRA CLAUDIO VINHAS
ALEXANDRE BRASIL DA SILVA
ALEXANDRE GUEDES PEREIRA XAVIER
ALEXANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA
ALEXANDRE PRESTES SILVEIRA
ALVARO MONTEIRO DE CASTRO NETO
AMARO SOARES DE OLIVEIRA NETO
AMILTON JORGE DA COSTA REIS
ANDRE LUIS PRUDENCIO SENA
ANDREA KNOPP DE ALMEIDA GOMES

78.00
74.00
78.00
72.00
80.00
78.00
92.00
72.00
72.00
80.00
72.00
74.00
72.00
72.00
72.00

53
108
53
137
37
53
1
137
137
37
137
108
137
137
137

BRAS ILIA
RIO DE JANEIRO
FORTALEZA.
SAO PAULO
BELO HORIZONTE
SAO PAULO
RIO DE JANE IRO
SAO PAULO
PORTO ALEGRE
BRAS ILIA
RIO DE JANE IRO
RIO DE JANE IRO
BRAS ILIA
RIO DE JANE IRO
PORTO ALEGRE

004087 ANGELO DE ASSIS F. DOS SANTOS
003104 MINA MARIA JUNQUEIRA DE ANDRADE
002358 ANTONIO DE PADUA FERNANDES BUENO
003308 ANTONIO HENRIQUE LIAN
003411 ANTONIO JOSE B. DE MENEZES JUNIOR
002193 ARIEL MACEDO MENDONCA
001329 AUGUSTO CESAR TEIXEIRA LEITE
003960 AURELIO R. DE ABRANCHES VIOTTI
001483 . BARBARA MAISONNAVE ARISI
003936 BERNARDO GRATIEN POLI RIBEIRO
001034 BRENO CLAUDIO BAUER
002229 BRUNO FIORAVANTI LOBATO
003073 BRUNO KONDER COMPARATO

80.00
74.00
78.00
72.0074.00
74.00
76.00
86.00
72.00
84.00
72.00
82.00
84.00

37
108
53
137
108
108
79
14
137
17
137
23
17

BRAS ILIA
SAO PAULO
RIO DE JANE IRO
SA0 PAULO
SAO PAULO
RIO DE JANE IRO
FORTALEZA
BRAS ILIA
SA0 PAULO
BRASILIA
FLORIANOPOLIS
RIO DE JANE IRO
SA0 PAULO

001990
002852
003084
002106
002256
003731
003222
002327
004089
004229
003967
002415
003241
001521
004145
002846
003034
001943
003227
001528
004078
003184
001946
003392
001538
003281
001485
003260
000203
000210
003903
003036
003939
003910
002240
002125
003901
002501
002008
002247
004205
004176
002235
001269
000563
001307
003918
003057
001584
001964
002119
002108
003111
002104
003032
004182
003059
004124
004307
001038
000012
003920
003125
003030
002124
004063
004134
004175
004031
003374
002424
003301
002438

BRUNO VEIGA DE MELLO ALVES
CAMILA CARNEIRO DIAS
CARLOS RENATO FUZA
CELSO DE ARRUDA FRANCA
CELSO FERNANDO ROCHA DE BARROS
CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SAUER
CIO PRADO VALLE
CLARISSA SOUZA DELLA NINA
CLAUDIA ANGELICA VASQUES SILVA
CLAUDIA CRISTINA TOMA2I PEIXOTO
CLMIDIO FERME
CLAUDIO GARON
CLAUDIO LOPES PRE2AJUNIOR
CRESO DE OLIVEIRA VILELA
CRISTIANO FRANCO BERBERT
DANILO ZIMBRES
DEMETRIO FLORENTINO DE TOLEDO FILHO
DENIS RUSSO BURGIERMAN
DENISE DE OLIVEIRA BARREIRO
EDUARDA FERREIRA AMARAI VILLANOVA
EDUARDO DAMIAO GONCALVES
EDUARDO HENRIQUE DE LIMA GUIMARAES
EDUARDO MODENA LACERDA
ELBIO MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
ELISA BILAQUI
ELOI RITTER FILHO
EMILIO CARLOS BRASIL DIAS
ERIKA ALMEIDA WATANABE
ERWIN BAPTISTA BaCALHO EPIPHANIO
ESTEVAM VA2 CURVO FILHO
FABIO ROCHA FREDERICO
FABIO WATANABE TERADA
FABRICIO LIMA GAIVAO
FELIPE HEES
FELIX BAES BAPTISTA DE FARIA
FERNANDA FREITAS COURA
FERRANDO ANTONIO MEDEIROS DE CAMPOS
FERRANDO JOSE CAVALCANTI CARNEIRO
FERRANDO OLIVEIRA DE CARVALHO
FERRANDO SILVEIRA CAMARGO
FLAVIO ANDRE DE MOURA MELO
FLAVIO NEVES RIBEIRO
FRANCISCO JOSE MARTINS NOGUEIRA
GABRIEL BOFF MOREIRA
GEORGE. DE OLIVEIRA MARQUES
GLAUCO AVELINO SAMPAIO OLIVEIRA
GUSTAVO GIOMET I
GUSTAVO GRISA
GUSTAVO GUIMARAES CAMPEIO
GUSTAVO SENECHAL DE GOFFREDO JUNIOR
GUSTAVO WEBER DOS SANTOS
HENRIQUE ARCHANJO FERRARI
HERBERT DE MAGALHAES DRUMMOND NETO
HUGO ALBERTO LAZAR
HUGO RENATO MAILAENDER BLANCO (*)
IBERE RESTIVO
ILKA.HITOMI JOKO
ISABEL BOTELHO BARBOSA (*)
JAIRO CARDOSO
JASON THOMAS GUERREIRO CARNEIRO
JOANISVAL BRITO GONCALVES
JOAO LUIZ GUIMARAES LIMA DE SOUZA
JOAO LUIZ TEbESCHI
JOÃO MARCOS SENISE PAES LEME
JOSE ANTONIO CURY GONCALVES BRAGA
JOSE EDUARDO PIRES CAMPOS JUNIOR
JOSE GUILHERME BRENNER
JOSE PAULO NUNES CORDEIRO TUPYRAMBA
JOSE ROBERTO DE ANDRADE FILHO
JOSE RONALDO DOS REIS
JULIANA SOARES SANTOS
JULIAN° DA SILVA BORGES

002144
003327
002289
002320
003993
003016
004298
001923
002300
003379
002158
002380
002432
001278
002264
002139
002123
003320
002468
002437
004178

LANIER GUEDES MORAIS
LARISSA DOMINGOS DE SÃ
LE01~0 DE SOUZA BRIGUIET
LEONARDO MARQUES KARASEK
LINCOLN BERNARDES JUNIOR
LUCIANO CEZAR VERNALHA GUIMARAES
LUCIANO SOUZA com
LUDMILA CAMINHA BARROS
LUIS GUILHERME PARGA CINTRA
LUIZ CLAUDIO LIMA AMARANTE
LUIZ CIAUDIO THEMUDO
LUIZ HENRIQUE PEREIRA DE SÃ
LUIZ caAvio MONTEIRO O. DE SAMPAIO
LUIZ RODOLFO PAULO ORAS BARROS
MARCELA DE ANDRADE COSTA
MARCELLO CAPPUCCI FRISONI
MARCELLO P. DE OLIVEIRA MILLER
MARCELLO SÃ MARTINI DA NATIVIDADE
MARCELO DE BARROS CORREIA
MARCELO DE OLIVEIRA RAMALHO
MARCELO Lops DE JESUS
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74.00
74.00
72.00
82.00
84.00
74.00
88.00
74.00
76.00
76.00
78.00
82.00
82.00
74.00
76.00
76.00
78.00
76.00
76.00
72.00
88.00
78.00
80.00
90_00
74.00
72.00
90.00
74.00
76.00
72.00
74.00
76.00
80.00
72.00
88.00
72.00
78.00
82.00
80.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
74.00
78.00
78.00
72.00
78.00
78_00
76.00
80.00
80.00
78..00
82.00
82.00
74.00
76.00
82.00
76.00
80.00
72.00
78.00
74.00
90.00
78.00
90.00
72.00
72.00
76.00
84.00
78.00
72.00
74.00
82.00
72.00
72.00
74.00
74.00
72.00
78.00
76.00
80.00
76.00
88.00
74.00
76.00
76.00
78.00
78.00
80,00
78.00
88.00
74.00

108 RECIFE
108 SALVADOR
137 SÃO PAULO
23 RIO DE JANEIRO
17 RIO DE JANEIRO
108 VITORIA
7 SAO PAULO
108 RIO DE JANEIRO
79 BRASILIA
79 BRASILIA
53 BRASILIA
23 RIO DE JANEIRO
23 SÃO PAULO
108 PORTO ALEGRE
53 BRASILIA
79 SALVADOR
53 SÃO RADIO
79 RECIFE
79 SÃO PAULO
137 PORTO ALEGRE
7 BRAS=
53 SÃO PAULO
37 RECIFE
3 SÃO PAULO
108 PORTO ALEGRE
137 SÃO PAULO
3 PORTO ALEGRE
108 SÃO PAULO
79 BELO HORIZONTE
137 BELO HORIZONTE
108 BRASILIA
79 SÃO PAULO
37 BRASILIA
137 RIO DE JANEIRO
7 RIO DE JANEIRO
137 RIO DE JANEIRO
53 BRAS=
23 RIO DE JANEIRO
37 RECIFE
137 RIO DE JANEIRO
137 BRASILIA
137 BRASILIA
137 RIO DE JANEIRO
137 FORTALEZA
108 CURITIBA
53 FORTALEZA
53 BRASILIA
137 SÃO PAULO
53 PORTO ALEGRE •
53 RECIFE
79 RIO DE JANEIRO
37 RIO DE JANEIRO
37 SÃO PAULO
53 RIO DE JANEIRO
23 SÃO PAULO
23 PORTO ALEGRE
108 SÃO PAULO
79 SÃO PAULO
23 BRASILIA
79 FLORIANOPOLIS
37 SELEM
137 BRASILIA
53 SÃO PAULO
108 SÃO PAULO
3 RIO DE JANEIRO
53 BRASILIA
3 BRASILIA
137 BRASILLA
137 BRASILIA
79 SÃO PAULO
17 RIO DE JANEIRO
53 SÃO PAULO
137 RIO DE JANEIRO
108 RIO DE JANEIRO
23 SÃO PAULO
137 RIO DE JANEIRO
137 RIO DE JANEIRO
108 BRASILIA
108 SÃO PAULO
137 BRASILIA
53 RECIFE
79 RIO DE JANEIRO
37 SÃO PAULO
79 RIO DE JANEIRO
7 RIO DE JANEIRO
108 RIO DE JANEIRO
79 FORTALEZA
79 RIO DE JANEIRO
53 RIO DE JANEIRO
53 RIO DE JANEIRO
37 SÃO PAULO
53 RIO DE JANEIRO
7 RIO DE JANEIRO
108 BRASILIA

002339
004233
002197
004193
003232
001460
002182
001457
003001
004118
001516
001285
001480
001940
003353
001060
004030
001261
002241
002127
002173
004133
000597
002242
004099
000216
001932
003983
003046
003138
003274
000200
004057
003213
002315
003270
004069
002294
000664
002297
003285
004184
002410
002204
002274
000040
003976
002196
003019
002324
002113
002135
004144
003031
003148

MARCOS DEMORO
MARCUS HENRIQUE MORAIS PARANAGUA
MARCUS RECTOR TOLEDO SILVA
MARIA BEATRIZ COSTA
MARIA ELISA C. RAMOS BITTENCOURT
MARIA FABRICIO MARTINS RASTOS
MARIA R. D'ESCRAGOLLE L. FERNANDEZ
MARIO GUSTAVO MOTTIN
MATEUS NICOLAU CARNEIRO DA CUNHA
MAURO FURIAN DA SILVA
MAX EBER XAVIER
NABUPOLASAR ALVES FEITOSA
NILO DYTZ FILHO
OSCAR LINS DE ABREU SOBRINHO
OSWALDO FURA
OZIAS DEODATO ALVES JUNIOR
PATRICIA BARBOSA LIMA CORTES (*)
PATRICIA CABRAL MACHADO
PAULA AGUIAR BARBOZA
PAULA CRISTINA N. GONCALVES GUERRA
PEDRO AUGUSTO GUEDES AMARAL
PEDRO DE SOUZA DUARTE
RAFAEL AUGUSTUS SEGA
RAFAEL DOS SANTOS
REGIANE MAPA GONCALVES DE MELO
RICARDO SABIA DE GAUDIE LEY FLEURY
RICARDO JORGE DE AGUIAR GUEDES
RICARDO PRIMO PORTUGAL (*)
RITA DE CASSIA LANA
ROBERTO PARENTE
RODRIGO BARRADAS KRANNES
RODRIGO DE OLIVEIRA GODINHO
RODRIGO DE SOUZA D. MENDONCA PINTO
RODRIGO VINICIUS DOS SANTOS MOTA
ROGERIO AUGUSTO LUSTOSA LOPES
ROGERIO MORAES DE OLIVEIRA
ROMUALDO ANSELMO DOS SANTOS
RONALDO BRANDÃO VIEGAS
ROSSANA ROSSIGALI
RUBEM MENDES DE OLIVEIRA
RUY FREITAS CIARLINI
SAULO ARANTES CEOLIN
SERGIO ALARCON
SERGIO BORGES ALLAN
SERGIO FERREIRA DE FIGUEIREDO
SIDNEY MAXIMO ARRIFANO ROMERO
SILVIANE TUSI BREWER
SILVIO ALVES LIMA
SINESIO SANTOS DE OLIVEIRA
TATIANA GOMES BUSTAMANTE
THALES REZENDE RODRIGUES DE MIRANDA
TOMAS MONTEIRO DE CASTRO PINTO
VERA BEATRIZ ALARCON MEDEIROS
WAGNER CAIESTINI MONTEMOR
WANDER CASTRO AIONSO

92.00
72.00
82.00
72.00
82.00
82.00
74.00
80.00
72.00
72.00
80.00
72.00
82.00
74.00
78.00
74.00
74.00
72.00
76.00
74.00
86.00
88.00
76.00
74.00
72.00
74.00
76.00
80.00
72.00
72.00
76.00
72.00
76.00
76.00
84.00
78.00
72.00
76.00
76.00
86.00
84.00
78.00
76.00
76.0D
76.00
78.00
74.00
76.00
72.00
82.00
80.00
78.00
88.00
80.00
76.00

1 RIO DE JANEIRO
137 BRASILIA
23 RIO DE JANEIRO
137 BRASILIA
23 SÃO PAULO
23 PORTO ALEGRE
108 RIO DE JANEIRO
37 PORTO ALEGRE
137 SAO PAULO
137 BRAS=
37 PORTO ALEGRE
137 FORTALEZA
23 PORTO ALEGRE
108 RECIFE
53 SAO PAULO'
108 FLORIANOPOLIS
108 BRASILIA
137 FORTALEZA
79 RIO DE JANEIRO
108 RIO DE JANEIRO
14 RIO DE JANEIRO
BRASILLA
79 CURITIBA
108 RIO DE JANEIRO
137 BRASILIA
108 BELO HORIZONTE
79 RECIFE
37 PORTO ALEGRE
137 SÃO PAULO
137 SÃO PAULO
79 SA0 PAULO
137 BELO HORIZONTE
79 BRASILLA
79 SÃO PAULO
17 RIO DE JANEIRO
53 SÃO PAULO
137 BRASILIA
79 RIO DE JANEIRO
79 CURITIBA
14 RIO DE JANEIRO
17 SÃO PAULO
53 BRASILLA
79 RIO DE JANEIRO
79 RIO DE JANEIRO
79 RIO DE JANEIRO
53 SELEM
108 BRASILIA
79 wo DE JANEIRO
137 SÃO PAULO
23 RIO DE JANEIRO
37 RIO DE JANEIRO
53 RIO DE JANEIRO
7 BRASILIA
37 SÃO PAULO
79 SÃO PAULO

(*) - candidato inscrito "sub-judice"

3. O Diretor do Instituto Rio Branco informa, ademais, os
candidatos acima identificados de que estão convocados para as provas
de Português e Inglês, que se realizarão às 09:.00 horas dos dias 21 e
22 de março corrente, respectivamente, dando início à Segunda Fase do
Concurso, nas mesmas cidades e, salvo aviso em contrário, nos mesmos
endereços onde fizeram o TPS.
ANDRÉ MATTOSO MAIA AMADO
(Of. n9 48/98)
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Cargo: Delegado de Administracao do MF/BA
Ratificação em 10/03/1998
Nome: BRENO DA COSTA BARROS
Cargo: P/ Delegacao de Competencia
Valor: R$ 3.730,00
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 88,68 )

MINISTÉRIODAFAZENDA
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N9 218/98

Delegacia de Administração em Minas Gerais

N. Processo: 10783000849297-62 Objeto: Servico de vigilancia
Contratada: SERVIBEL - SERVICQS DE VIGILANCIA BELVEDERE LTDA
Fundamento Legal: Artigo 24 , inciso IV , da Lei 8.666/93
Justificativa: Contrato emergencial para servico de vigilancia
Declaração de Dispensa em 20/02/1998
Nome: ADEMIR PAVAO
Cargo: Delegado de Administracao DAMF/ES
Ratificação em 09/03/1998
Nome: BRENO DA COSTA BARROS
Cargo: P/ Delegacao de Competencia
Valor: R$ 72.652,46
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 73,90 )

AVISO DE LICITAÇÃO
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda em
Minas Gerais, no uso das atribuições legais, comunica as empresas interessadas, que fará realizar, conforme
dados abaixo, licitação na modalidade Tomada de Preços para o Ministério da Fazenda em Minas Gerais:
Tomada de Preços n.° 001/98.
Objeto. Contratação de pessoa jurídica para a execução dos serviços especializados de engenharia para a
recuperação das instalações elétricas, sistema de pára-raios/aterramento e da quadra de esportes externa do
CENTREIESAF/MG, conforme especificações constantes nos Anexos do edital.
Data e Hora da Abertura: Dia 31 de março de 1998 às 09:30 horas.
A licitação na data e horários acima indicados, será realizada na Sala de Licitação da Delegacia de Administração
do Ministério da Fazenda em Minas Gerais, na rua Goiás, 151, 7° andar ala "A" do Edifício-Sede do Ministério da
Fazenda em Belo Horizonte.
Preço do Edital: R$ 5,00 (cinco reais).

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N9 219/98
N. Processo: 10580007954/97-56 Objeto: Fornecimento de Combustiveis
Contratada: POSTO MATARIPE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA
Fundamento Legal: Artigo 24 , inciso V , da Lei 8.666/93
Justificativa: Fornecimento de combustíveis p/ atender frotaDAMF/BA
Declaração de Dispensa em 05/03/1998
Nome: JOERMES ROCHA MARTINS
Cargo: Delegado de Administracao do MF/BA
Ratificação em 10/03/1998
Nome: BRENO DA COSTA BARROS
Cargo: P/ Delegacao de Competencia
Valor: R$ 4.488,20
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 73,90 )

Belo Horizonte, 9 de março de 1998
MARIA JUZILENE SOARES MARINHO
(Of. n9 30/98)

Secretaria da Receita Federal
Superintendências Regionais da Receita Federal
PRegiãoFiscal
Delegacia da Receita Federal em Brasília
EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N9 221/98

CONTRATADA:-ENGESTE-EMPRESA DE ENGENHARIA DO CENTRO OESTE; CONTRATANTE:

NYProcesso: 10580000397/98-14 Objeto: Fornecimento de combustiveis

Contratada: POSTO DE COMBUSTIVEL CENTRO LTDA.
Fundamento Legal: Artigo 24 , inciso V , da Lei 8.666/93
Justificativa: Fornecimento de combustiveis para atender a frota oficial
Declaração de Dispensa em 05/03/1998
Nome: JOERMES ROCHA MARTINS
Cargo: Delegado de Administracao da DAMF/BA
Ratificação em 10/03/1998
Nome: BRENO DA COSTA BARROS
Cargo: P/ Delegacao de Competencia
Veàor: R$ 791,00
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 73,90 )
EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N9 213/98
da
N. Processo: 10583000087/98-51 Objeto: Fornecimento do Diario Oficial
Uniao e Diario da Justica.
.
Contratada: IMPRENSA NACIONAL
Fundamento Legal: Artigo 25 , Caput , da Lei 8.666/93
Justificativa: Atender todos os Orgaos do Ministerio da Fazenda no Estado
de Sergipe.
Declaração de Inexigibilidade em 02/03/1998
Nome: RAILENITA BARRETO DOS SANTOS PINTO
Cargo: Delegada Substituta de Administracao do MF em Sergipe
Ratificação em 06/03/1998
Nome: BRENO DA COSTA BARROS
drgo: P/ Delegacao de Competencia
Valor: R$ 5.400,01
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 88,68 )
•

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N9 217/98
N. Processo: 10980002412/98-47 Objeto: Assinaturas de Diarios Oficiais
e
da Justica.
Contratada: IMPRENSA NACIONAL
Fundamento Legal: Artigo 25 , Caput , da Lei 8.666/93
Justificativa: Para atender os Orgaos do Ministerio da Fazenda no Paranano
6Xerdicio-de 1998.
Oeclaração de Inexigibilidade em 05/03/1998
.Nome: JOSE LUIZ VIEZZI
•
kCargo:
Delegado de Administracao do Ministerio da Fazenda/PR
çRatificação em 06/03/1998
Nome: BRENO DA COSTA BAROS
Cargo: P/ belegacao de Competencia
Valor: R$ 36.764,64
SIDEC - 10/03/1998 Valor a faturar: R$ 88,68 )
EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N9 220/98

N. Processo: 10580000926/98-07 Objeto: Renovacao de assinatura
Contratada: EDITORA NDJ LTDA
Fundamento Legal: Artigo 25 , Caput , da Lei 8.666/93
Justificativa: Renovacao de assinatura anual da BLC e BDA com a EditoraNDJ
Ltda
Declaração de Inexigibilidade em 17/02/1998
Nome: JOERMÉS ROCHA MARTINS
kb2 Yr...breve

ae• ter

messar/T- Sr a..:127

UNIÃO, representada pela Delegacia da Receita Federal em Brasília-DF.
ESPÉCIE: Contrato n° 97CT008/97; OBJETO; Contratação de Pessoa
Jurídica para Reparos e Adaptações na ARF/Sobradinho; MODALIDADE DA
LICITAÇÃO: Convite; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 00 25902; GESTÃO: 17903
(FUNDAF); Programa de Trabalho: 03008003022320001; Unidade Gestora
Responsável: 170019; Natureza da Despesa: 349039; Plano
Interno:18007002; PTRES: 013056; Nota de Empenho: 98NE00024, de
02/02/98; VALOR CONTRATUAL: R$ 116.252,70(cento e dezesseis mil,
duzentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos); PRAZO DE
VIGÊNCIA:60(sessenta) meses; DATA DA ASSINATURA: 05/02/98; PELA UNIÃO:
Leliana Maria Rolim de Pontes Vieira; PELA CONTRATADA:ÉGADES VERÍSSIMO
OLIVEIRA.
CONTRATADA: NOVADATA Sistemas e Computadores S/A; CONTRATANTE: UNIÃO,
representada pela Delegacia da Receita Federal em Brasília-DF.
ESPÉCIE: Contrato n° 97CT001/97; OBJETO: Contratação de Pessoa
Jurídica para aquisição de equipamentos de informática; MODALIDADE DA
LICITAÇÃO: Tomada de Preços; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 00 25902; GESTÃO:
17903 (FUNDAF); Programa de Trabalho: 03008003022320001; Unidade
Gestora Responsável: 170019; Natureza da Despesa: 459052; Plano
Interno:18501002; PTRES: 013056; Nota de Empenho: 97NE00202, de
23/12/97; VALOR CONTRATUAL: R$ 253.625,00(duzentos e sessenta e três
mil, seiscentos e vinte e cinco reais); PRAZO DE VIGÊNCIA:48 (quarenta
e oito) meses; DATA DA ASSINATURA: 30/01/98; PELA UNIÃO: Leliana Maria
Rolim de Pontes Vieira; PELA CONTRATADA:Pedro Luiz Rondon Pinheiro.
CONTRATADA:COMPUADD do Brasil Importadora e Distribuidora Ltda
CONTRATANTE: UNIÃO, representada pela Delegacia da Receita Federal . em
Brasilia-DF. ESPÉCIE: Contrato n° 97CT002/97; OBJETO: Contratação de
Pessoa Jurídica para aquisição de equipamentos de informática;
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: UO
17903
25902;
GESTÃO:
(FUNDAF);
Programa
de
Trabalho;
03008003022320001; Unidade Gestora Responsável: 170019; Natureza da
Despesa: 459052; Plano Interno:18501002; PTRES: 013056; Nota de.
97NE00206,
Empenho:
23/12/97;
de
VALOR
CONTRATUAL:
R$
93.338,88(noventa e três mil, trezentos e trinta e oito reais e
oitenta e oito centavos); PRAZO DE VIGÊNCIA:48 (quarenta e oito)
meses; DATA DA ASSINATURA: 05/01/98; PELA UNIÃO: Leliana Maria Rolim
de Pontes Vieira; PELA CONTRATADA:Murilo Werneck Matta.
CONTRATADA:XEROX do Brasil Ltda ; CONTRATANTE: UNIÃO, representada
pela Delegacia da Receita Federal em Brasília-DF. ESPÉCIE: Contrato n°
97CT003?97; OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de
equipamentos de informática; MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de
Preços; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 00 25902; GESTÃO: 17903 (FUNDAF);
Programa de Trabalho: 03008003022320001; Unidade Gestora Responsável:
170019; Natureza da Despesa: 459052; Plano Interno:18501002; PTRES:
013056; Nota de Empenho: 97NE00205, de 23/12/97; VALOR CONTRATUAL: R$
32.775,00(trinta e dois mil, setecentos e setenta e -cinco reais);
PRAZO DE VIGÊNCIA:36 (trinta e seis) meses; DATA DA ASSINATURA:
05/01/98; PELA UNIÃO: Leliana Maria Rolim de Pontes Vieira; PELA
CONTRATADA: Francisco Rincon.
CONTRATADA:MICROTÉCNICA Informática Ltda ; CONTRATANTE: UNIÃO,
representada pela Delegacia da Receita Federal em Brasília-DF.
ESPÉCIE: Contrato n° 97CT004/97; OBJETO: Contratação de Pessoa
Jurídica para aquisição de equipamentos de informática; MODALIDADE DA
LICITAÇÃO: Tomada de Preços; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: UO 25902; GESTÃO:
17903 (FUNDAF); Programa de Trabalho: 03008003022320001; Unidade
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Gestora Responsável: 170019; Natureza da Despesa: 459052; Plano
Interno:18501002; PTRES: 013056; Nota de Empenho: 97NE00207, de
23/12/97; VALOR CONTRATUAL: R$ 30.737,38(trinta mil, setecentos e
trinta e sete reais e trinta e oito centavos); PRAZO DE
VIGÊNCIA:36(trinta e seis) meses; DATA DA ASSINATURA: 05/01/98; PELA
UNIÃO: Leliana Maria Rolim de Pontes Vieira; PELA CONTRATADA:Hiran
Ricardo F. da Silva.
CONTRATADA:ELEBRA Comunicação de Dados Ltda ; CONTRATANTE: UNIÃO,
representada pela Delegacia da' Receita Federal em Brasília-DF.
ESPÉCIE: Contrato n° 97CT005/97; OBJETO: Contratação de Pessoa
Jurídica para aquisição de equipamentos de informática; MODALIDADE DA
LICITAÇÃO: Tomada de Preços; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U0 25902; GESTÃO:
17903 (FUNDAF); Programa de Trabalho: 03008003022320001; Unidade
Gestora Responsável: 170019; Natureza da Despesa: 459052; Plano
Interno:18501002; PTRES: 013056; Nota de Empenho: 97NE00201, de
23/12/97; VALOR CONTRATUAL: R$ 38.040,40(trinta e oito mil, quarenta
reais e quarenta centavos); PRAZO DE VIGÊNCIA:36 (trinta e seis)
meses; DATA DA ASSINATURA: 05/01/87; PELA UNIÃO: Leliana Maria Rolim
de Pontes Vieira-; PELA CONTRATADA:Renato Barranco Ruiz.
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Delegacia da Receita Federai em Maceió
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATADA GIROFLEX SIA, CONTRATANTE UNIÃO, representada pela Delegacia da Receita Federatem MaceióAL, ESPÉCIE Contrato no 01/08. OBJETO Contratação de Pessoa Juridica para aquisição de diN ursos materiais
permanentes. MODALIDADE. TOMADA DE PREÇOS. DOTAÇÃO ORÇMENTARIA. Unidade. Orçamentária: 25902;
Gestão 17901 (FUNDAF); Plano de Trabalho: 01008003022320001: Unidade Gestora Responsável: 170066: Natureza da
Despesa 4590 52. Plano , Interno 18001002, NOTA DE EMPENHO No 98NE00046, DE 18/02/1998, VALOR
CONTRATUAL R$ 69 617.26 (sessenta e IION C mil, seiscentos e dezessete reais c vinte e seis centa n os). PRAZO DE
VIGENCIA 60 (sessenta) dias, DATA DA ASSINATURA 04 de março de 1998, PELA UNIÃO. Terezinha Wedja
Pimentel Santos. PELA CONTRATADA. Pedro Leonardo Nunes,

(Of.. n9 361/98)

8' Região Fiscal
Delegacia da Receita Federal em São Paulo/Leste

(Of. n9 2.175/98)

EDITAL DE INTIMAÇÃO N9 4, DE 3 DE MARÇO DE 1998

2' Região Fiscal
Delegacia da Receita Federal em Manaus

Acatando a representação formulada no processo n° 13802.000202/98-08 e por não ter sido localizada no
endereço informado à SRF, fica a empresa AÇOS J. RIBEIRO LTDA, inscrita no CGC sob n° 58.317.249/0001-05,
intimada a comparecer à DRF/SP/LESTE, Rua Antônio Paes, 114/1° andar - São Paulo - SP , para, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data da publicação deste Edital , regularizar sua situação perante o CGC-MF ou contrapor as
razões da representação, em conformidade com o disposto no artigo 12 da Instrução Normativa SRF n° 66, de 29 de agosto
de 1997.

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato 02/98. Processo: 10283,006139/97-15. Contratante: A União, por intermédio da
Delegacia da Receita Federal em Manaus, neste ato representada pelo seu Delegado. Contratada:
Projex-Projetos e Construções Ltda. CGC n° 02.23 8.746/000 1-63. Modalidade de Licitação: Tomada
de Preços ri° 03/97. Objeto: Reparos e adaptações na Agência da Receita Federal em Itacoatiara/AM.
Valor Global: R$ 34.644,08. Nota de Empenho: 98NE0003 6, em 20/02/98. Data de Assinatura do
Contrato: 26/02198.
(Of.. n9 361/98)

Delegacia da Receita Federal em Santarém
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Contratante: Delegacia da Receita Federal em Santarém. Contratada: Dinâmica Engenharia e Comércio
Ltda. Alteração da Cláusula Sexta e seu parágrado único, que passam a constar: PT
03008003022320001 - ND 459051 - Fonte 0131000000 e Nota de Empenho n°022, de 30.01.98. Data
da assinatura: 16.02.98. Assinaturas: Marcos Antonio Alves de Almeida - contratante e Alcir Gomes

JOSÉ LODOVICO DE ALMEIDA
Delegado

nuITAL DE INTIMAÇÃO N9 5, DE 3 DE MARÇO DE 1998

Acatando a representação formulada no processo n.° 13802.000204/98-25 e por não ter sido localizada no
endereço informado à SRF, fica a empresa ICAOMA DISTRIBUIDORA DE TUBOS DE AÇO LTDA, inscrita no CGC sob
n° 74.631,730/0001 -27, intimada a comparecer à DRF/SP/LESTE, Rua Antônio Pais, 114/1° andar - São Paulo - SP, para,
no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação deste Edital, regularizar sua situação perante o CGCIVIF ou contrapor as razões da representação, em conformidade com o disposto no art. 12 da Instrução Normativa SRF n°66,
de 29 de agosto de 1997.
JOSÉ LODOVICO DE ALMEIDA
Delegado
(Of. n9 361/98)

Queiroz - Contratada.

Contratante: Delegacia da Receita Federal em Santarém. Contratada: Construtora Hamad Ltda. Objeto:
Alteração da cláusula sexta e seu parágrafo único, que passam a constar PT 030080030223200001 - ND
459051 - P118007002 - Fonte de Recursos 0131000000=(Data da assinatura: 10.02.98. Signatários:
Márcos Antonio Alves de Almeida - contratante. Antonio Jorge Simões Hamad - Contratada.

9'

Região Fiscal

Delegacia da Receita Federal em Florianópolis
EXTRATO DO CONTRATON° 98CT0002

(Of.. n9 361/98)

Processo: 10983.002893/96-90. Contratante: União Federal, por intermédio da Delegacia da Receita Federal em
Florianópolis. Contratados: Construtora Mabal Ltda. Objeto: Locação de Imóvel com área de 454,78m2, destinado

4' Região Fiscal
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA N9 1/ 9 7

OBJETO: Permissão para prestação de serviços públicos de movimentação e armazenagem de
mercadorias na Estação Aduaneira Interior, na Região Metropolitana do Recife, pelo prazo de 10 (dez) anos.
A Presidente da Comissão Especial de Licitação, no uso da competência definida no item 5.2.3 do Edital,
comunica, nos termos do artigo 109, § 1°, da Lei n° 8.666/93, a sua decisão sobre a classificação e julgamento
final da licitação:
Vencedora - Empresa Yolanda Logística, Armazém, Transporte e Serviços Gerais Ltda.
Abre-se, a pedir da publicação desta Decisão, o período recursal que trata o artigo 109 da Lei 8.666/93.
Recife, S de março de 1998
DALVA QUIRINO DE ARRUDA SENA
(Of.. n9 361 /98 )

Alfândega do Porto de Recife

à instalação da ARF Tubarão. Modalidade da Licitação: Dispensa de licitação conforme inciso X do Artigo 24, da

Lei 8.666/93. Dotação orçamentária: Gestão: 17903; Empenho: 98NE00047, de 11/02/98, Natureza da Despesa:
349039, Programa de trabalho: 03008003022320001, Plano interno: 18007002. Data da assinatura: 26/02/98. Pelo
Contratante: Sr. Janir Cassol, Delegado. Pelos Contratados: Sr. Henrique Dal Sasso Balsini e o Sr. Primo Flávio
Macari.
(of. s/n9)

Delegacia da Receita Federal em Londrina
EXTRATOS DE CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS N9 1/97
Frocesso n9 10930.001916/97-17
Contratada: Magil - Construções Civis e Empreendimentos Ltda; Contratante: União, representada pela Delegacia
da Receita Federal em Londrina/PR.; Espécie: Contrato n 2 98CT003; Objeto: Contratação de pessoa jurídica para
execução de serviços de fornecimento e instalação de sistema de alarme de presença e incêndio destinados ao
Depósito de Mercadorias Apreendidas da Delegacia da Receita Federal em Londrina/Pr.; Modalidade da Licitação:
Tomada de Preço; Dotação Orçamentária: UO: 25902; Gestão: 17903 (FUNDAF); Programa de Trabalho:
03008003022320001; Unidade Gestora Responsável: 170159; Natureza da Despesa: 349039; Plano Interno:
18007002; PTRES: 013056; Nota de Empenho: 98NE00064, de 04/03/98; Valor Contratual: R$ 16.600,00
(Dezesseis mil e seiscentos reais); Prazo de Vigência: 45 (quarenta e cinco) dias úteis; Data da Assinatura: 10 de
março de 1998; Pela União: Maria Aparecida Gerolamo; Pela Contratada: Mauricio Dudeque.

BRASIL LTDA, CGC 29.213 386.001-00, estabelecida na cidade de Recife, Pernambuco, à Av.Fernandi Ferrari, 1000,
Parte Goiabeiras - Vitória - ES MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preço 01/97, protocolado sob o n°
10480.013743/0001, OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de locação de 07 máquinas novas com manutenção preventiva e corretiva.DESPESA: correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária - Programa de
Trabalho 03008003022320001, UO 17903, Natureza de Despesa 3490.39, Fonte de Recursos 0131000000, Plano Interno
18001002, PREÇO GLOBAL: RS 17.700,00 ( Dezessete mil e seticentos reais), DATA DE ASSINATURA: 20.02.98. AS
SINATURAS: pela União, Carlos Fernando Figueiredo Barros, Inspetor da Alfândegino Porto do Recife e pela contratada,
Abelardo Gabião Raposo Sobrinho, Gerente.

Processo n9 10930.001916/97-17
Contratada: Reconstrui - Construções Civis Ltda; Contratante: União, representada pela Delegacia da Receita
Federal em Londrina'PR.; Espécie: Contrato n 2 98CT002, Objeto. Contratação de pessoa jurídica para execução de
serviços de reforma e construção de muro e fornecimento de estrados de madeira destinados ao Depósito de
Mercadorias Apreendidas da Delegacia da Receita Federal em Londrina/Pr.; Modalidade da Licitação:- Tomada de
Preço; Dotação Orçamentária: UO: 25902; Gestão: 17903 (FUNDAF); Programa de Trabalho:
03008003022320001; Unidade Gestora Responsável: 170159; Natureza da Despesa: 349039; Plano Interno:
18007002; PTRES: 013056; Nota de Empenho: 98NE00063, de 04/03/98; Valor Contratual: R$ 106.246,10
(Cento e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e dez centavos); Prazo de Vigência: 45 (quarenta e cinco) dias
úteis; Data da Assinatura: 10 de março de 1998; Pela União: Maria Aparecida Gerolamo; Pela Contratada:
Donizetti Batista de Rezende.

(Of.. n9 361/98)

(Of.. n9 1/98)

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: A União representada pela Alfândega no Porto do Recife - ALRE, CONTRATADA. XEROX DO
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10* Região Fiscal
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
ESPÉCIE: Aditamento de modificação e ratificação ao contrato de compra de móveis diversos para DFtF/Pelotas;
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência n o 003/97; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho:
25902/030080030223200001; ELEMENTO DE DESPESA; 4590.52 - Material Permanente; NOTA DE EMPENHO:
98NE00042 - Processo 11080.008955/97-85; PREÇO: Total de RS 284.686,00 (duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos
e oitenta e seis reais); PRAZO DE VIGÊNCIA: 45 dias a contar de 07 de fevereiro de 1998; DATA DA ASSINATURA:
04 de março de 1998, CONTRATADA: Marcenaria Sular Lida, representada pelo seu Sócio-Diretor Jair Biagio Canevesi.
PELA UNIÃO: Sr. Luiz Jair Cardoso - Superintendente.
ESPÉCIE. Aditamento de modificação e ratificação ao contrato de prestação de serviços de atualização tecnológica em
microcomputadores da 10' FtF, MODALIDADE DE LicrrAçÃo. Tomada de Preços n o 004/97, DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA. Programa de Trabalho. 25902/030080030223200001, ELEMENTO DEDESPESA 3490.39 - Outros
Serviços de Terceiros, NOTA DE EMPENHO. 98NE00026 - Processo 11080.007950/97-26, PREÇO. Total de RS
82.740.00 (oitenta e dois mil, setecentos e quarenta reais), PRAZO DE VIGÊNCIA. 60 dias a contar de 22 de janeiro dc
1998, DATA DA ASSINATURA. 05 de março de 1998, CONTRATADA. Microtec Sistemas Indústna e Comércio S/A,
representada pelo seu Procurador Alessandro de Jesus Medeiros, PELA UNIÃO. Sr. Luiz Jair Cardoso - Superintendente.

(Of. n9 361/98)

BancaCentraldo Brasil
Departamento Econômico
COMUNICADO N9 6.065, DE 9 DE MARÇO DE 1998
Divulga a Taxa Referencial-TR e a Taxa
Básica Financeira-TBF relativas ao dia
06 de março de 1998.
De acordo com o que determina a Resolução n.° 2.437,
de 30.10.97, comunicamos que a Taxa Referencial-TR e a Taxa Básica
Financeira-TBF relativas ao dia 06 de março de 1998 são,
respectivamente: 0,6506% (seis mil, quinhentos e seis décimos de
milésimo por cento) e 2,0094% (dois inteiros e noventa e'quatro
décimos de milésimo por cento).
ALTAMIR LOPES
Chefe
(Of. n9 51/98)

Departamento de Operações de Mercado Aberto
COMUNICADO N 2 6.0-67, DE 9 DE MARÇO DE 1998
Divulga condições para acolhimento de
propostas para compra de Bônus do Banco
Central do Brasil (BBC).
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, tendo em vista o disposto no artigo
11, inciso V, da Lei n . 4.595, de 31.12.64, torna público que
acolherá, de 11:30 às 12:30 horas do dia 12.03.98, propostas das
instituições participantes do Sistema Oferta Pública Formal Eletrônica
(OFPUB), cadastradas de acordo com o Comunicado n . 5.377, de
18.11.96, para compra de Bônus do Banco Central do Brasil (BBC), de
que tratam a Resolução n . 1.780, de 21.12.90 e a Circular n . 2.437, de
30.06.94, a preços competitivos, conforme características abaixo:
QUANTIDADE VALOR NOMINAL
VENCIMENTO
PRAZO
R$ 1.000,00
8.000 mil
35 dias
17.04.98
R$ 1.000,00
2.000 mil
42 dias
24 04.98
2. É facultado às pessoas físicas e às demais pessoas jurídicas
participarem da oferta de BBC de que trata este Comunicado. Essa
participação far-se-á por intermédio das instituições referidas no
parágrafo anterior.
3. A presente Oferta Pública será realizada exclusivamente através
do Sistema Oferta Pública Formal Eletrônica (OFPUB), nos termos do
Regulamento do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
aprovado pela Circular n . 2.727, de 14.11.96.
Na formulação de propostas deverá ser utilizado o preço unitário
4.
com seis decimais.
5. Na seleção das propostas apresentadas serão obedecidos os mesmos
critérios já observados para a apuração das ofertas de títulos
públicos federais no mercado primário, exceto quanto ao montante da
- proposta, que deverá contemplar quantidades múltiplas de 50 títulos, e
à participação máxima por instituição, que observará os seguintes
, limites:
a) se a quantidade de títulos efetivamente destinada ao mercado
' 'for igual ao volume da oferta pública, a participação máxima de cada
' instituição será de 10% daquela quantidade e as propostas serão
aceitas segundo rigorosa ordem decrescente de preços;
b) se a quantidade de títulos efetivamente destinada ao mercado
for inferior ao volume da oferta pública, a participação máxima de
cada instituição ficará, de imediato, ampliada para 20% daquela
quantidade; concomitantemente, todas as propostas cujos preços
unitários sejam iguais ou superiores ao preço mínimo aceito terão
- garantida sua participação proporcional no montante global atribuído à
respectiva instituição financeira, sendo seus volumes individuais
ajustados, quando seu somatório exceder o referido limite de 20%.
6. Consoante os critérios para a apuração de ofertas primárias de
títulos públicos federais, referidos no parágrafo anterior, o número
de propostas mor instituição é limitado a cinco, por cada título
ofertado, sendo consideradas, exclusivamente, aquelas mais favoráveis
ao emissor, dentre as confirmadas pela instituição e recebidas pelo
Sistema.
7. A liquidação das propostas aceitas será efetivada por intermédio
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), previsto no
MNI-6-3, devendo as instituições que tiverem suas propostas aceitas,

total ou parcialmente, promover a atualização de suas contas de
custódia, no dia 13.03.98, impreterivelmente, implicando a perda do
direito à aquisição o não cumprimento do disposto neste item.
EDUARDO HITIRO NAKAO
Chefe
COMUNICADO N . 6.068, DE 9 DE MARÇO DE 1998
Divulga condições para
acolhimento de
propostas para compra de Notas do Banco
Central do Brasil - Série Especial (NBCE).
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, tendo em vista o disposto no artigo
11, inciso V, da Lei n . 4.595, de 31.12.64, torna público que
acolherá, de 11:30 às 12:30 horas do dia 12.03.98, propostas das
instituições participantes do Sistema Oferta Pública Form- , Eletrônica
(OFPUB), cadastradas de acordo com o Comunicado n 2 5.377, de
18.11.96, para compra de Notas do Banco Central do Brasil Série
Especial - NBCE, de que trata a Resolução n . 2.043, de 13.01.94, com
as alterações previstas nos arts. 3 e 5 da Resolução n . 2.089, de
30.06.94 a preços competitivos, conforme as características abaixo:
CODIGO
EMISSÃO VENCIMENTO
QUANTIDADE VALOR NOMINAL.
132406
500 mil
R$ 1.000,00
13.03.98 13.03.00
É facultado às pessoas físicas e às demais pessoas jurídicas
2.
participarem da oferta de NBCE de que trata este Comunicado. Essa
participação far-se-á por intermédio das instituições referidas no
parágrafo anterior.
3.
A presente Oferta Pública será realizada exclusivamente através
do Sistema Oferta Pública Formal Eletrônica (OFPUB), nos termos do
Regulamento do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
aprovado pela Circular n . 2.727, de 14.11.96.
4.
Na formulação de propostas deverá ser utilizada a cotação com
quatro casas decimais.
Na seleção das propostas apresentadas serão obedecidos os mesmos
5.
critérios já observados para a apuração das ofertas de títulos
públicos federais no mercado primário.
O número de propostas por instituição é limitado a cinco, para
6.
cada título ofertado, sendo consideradas, exclusivamente, aquelas mais
favoráveis ao emissor, dentre as confirmadas pela instituição e
recebidas pelo Sistema.
7.
A liquidação das propostas aceitas será efetivada por intermédio
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), previsto no
MNI-6-3, devendo as instituições que tiverem suas propostas aceitas,
total ou parcialmente, promover a atualização de suas contas de
custódia, no dia 13.03.98, impreterivelmente, implicando a perda do
direito à aquisição o não cumprimento do disposto neste item.
EDUARDO EITIRO NAKAO
Chefe
(Of. n9 51/98)

Departamento de Organização do Sistema Financeiro
EDITAIS
PROCESSOS APROVADOS
9700761281 - UBS Securities LLC. Nova Iorque (EUA). Assunto:
credenciamento de Geraldo de Figueiredo Forbes, CPF n . 025.683.308-72, e
de José Rafael Nunes Lisboa, CPF n . 915.269.498-49, como Representantes
Adjuntos no Brasil. (Procuração de 20.06.97). Decisão: Chefe de Subunidade
da DESPA/REORF. Data: 06.03.98.
9700732850 - Banco Francês e Brasileiro S.A. Assunto: redução do capital
de R$ 646.066.781,02 para R$ 472.294.475,10; reforma estatutária (AGO/E
de 30.04.97). Decisão: Chefe de Subunidade da DESPA/REORF. Data: 06.03.98.
9800824672 - Nationsbank National Association. Charlotte - Carolina do
Norte (EUA). Assunto: credenciamento de André Baraki, CPF n . 153.731.04884, como Representante no Brasil (Procuração de 21.11.97). Decisão: Chefe
de Subunidade da DESPA/REORF. Data: 06.03.98.
9700808474 - Banco de La Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires
(ARGENTINA). Assunto: redução do capital destacado para filial brasileira
de R$ 52.096.010,99 para R$ 30.851.257,92; alteração do regulamento
(Resolução n . 1727/97, de 24.07.97 e Deliberação do Representante Legal
da Sucursal em São Paulo, de 15.12.97). Decisão: Chefe de Subunidade da
DESPA/REORF. Data: 06.03.98.
9700800358 - Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. Assunto:
autorização para instalar 01 (uma) agência em Ribeirão Preto-SP (RDE de
18.11.97). Decisão: Chefe de Subunidade da DESPA/REORF. Data: 06.03.98.
9700732848 - BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil. Assunto: reforma
estatutária (AGO/E de 30.04.97). Decisão: Coordenador da DESPA/REORF.
Data: 06.03.98.
9700791266 - Companhia Itauleasin g de Arrendamento Mercantil - Grupo Itaú.
Assunto: reforma estatutária (AGE de 20.10.97). Coordenador da
DESPA/REORF. Data: 06.03.98.
9700732837 - Companhia Itauleasing de Arrendamento Mercantil - Grupo Itaú.
Assunto: aumento do capital de R$ 182.026.661,16 para R$ 209.800.000,00;
reforma estatutária (AGO/E de 30.04.97). Decisão: Coordenador da
DESPA/REORF. Data: 06.03.98.
9800818583 - The Fuji Bank Limited. Tóquio (Japão). Assunto:
credenciamento de Yasuo Fukai, CPF n . 809.407.570-87, como Representante
no Brasil, concomitantemente ao descredenciamento de Masayoshi Salto
(Carta de 02.02.98). Decisão: Chefe de Subunidade do DEORF/DIACO. Data:
09.03.98.
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9700806134 - Cooperativa de Crédito Rural Anita Garibaldi - Credianicel.
Assunto: autorização para funcionamento, sede em Anita Garibaldi-SC (AGC
de 22.11.97). Decisão: Chefe de Subunidade da DECUR/NUORF. Data: 09.03.98.
LUIZ EDSON FELTRIM
Chefe Adjunto
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inciso I, CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.70.2.01-3. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL:
3030.30-7. NOTA DE ALOCAÇÃO: 1819. VALOR DA AF/E: R$ 598,29. VALOR A SER
PAGO EM 1998: R$ 598,29. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 13.02.98 a 17.03.98. DATA
DA ASSINATURA: 06.02.98.
(Of. n9 51/98)

(Of. n9 51/98)

Delegacia Regional em São Paulo
Departamento de Administração e Recursos Materiais
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DEMAP N g 019/98 PROCESSO PT N° 9700799128
OBJETO: Aluguel dos direitos de uso dos programas de computador.
CONTRATADA: IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. FUNDAMENTO
LEGAL: Inciso 1 do Artigo 25 da Lei R' 8.666/93. CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
09 . 10.2 . 01-9 . CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 303 O .55-8 . NOTA DE ALOCAÇÃO:
1112/98. VALOR DO CONTRATO: R$ 1.096.245, 00. VALOR A SER PAGO EM 1998:
R$ 274.061,25 VALOR A SER PAGO EM 1999: R$ 274.061,25 . VALOR A SER PAGO
EM 2000: R$ 274.061,25. VALOR A SER PAGO EM 2001: R# 274.061,25. VALOR
A SER PAGO EM 2002: R$ 45.66,88. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 09.03.98 a
08.03.2002. PELO BANCO: Belmivam Borges Borba - Chefe Adjunto. PELA
CONTRATADA: Felipe Kury - Gerente de conta. DATA DA ASSINATURA: 06.03.98.
AVISO DE ALTERAÇÃO
CONVITE N g 2-024/98 ABERTURA: Em data a ser
oportunamente divulgada. DATA ANTERIOR: 11.03.98. PROCESSO PT Ng
9700793986. PUBLICAÇÃO ANTERIOR: D.O., de 06.02.98 - Selção 3 - pág. 09.
OBJETO: Execução, sob o regime de empreitada por preço global, de
higienização de dutos e equipamentos de ar-condicionado no Museu de
Valores do Banco Central, em Brasília (DF). MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
necessidade de prazo para avaliação de impugnação. INFORMAÇÕES: No
DEMAP/DILIP/SUCOV, pelo telefone (061)414-1381. .
COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CONVITE
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N° 04/98. ABERTURA: 31.03.98 - 15 h.
PROCESSO N° 9800812657. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e
assistência mecânica, bem como o fornecimento e colocação de peças
originais, materiais e acessórios em veículos de marca "Chevrolet", de
propriedade do Banco Central do Brasil, em Brasilia(DF). TIPO DE
LICITAÇÃO: Menor Preço. OBTENÇÃO DO EDITAL: No protocolo do
DEMAP/DIDOC, situado no 2° subsolo do Edifício-Sede do Banco Central do
Brasil, SBS, em Brasília (DF). INFORMAÇÕES: No DEMAP/DILIP/SULIC, pelo
telefone: . (061) 414-2055.
TOMADA DE PREÇOS N° 05/98. ABERTURA: 01.04.98 - 15 h.
PROCESSO N° 9800817922. OBJETO: Prestação de serviços em laboratório
fotográfico para revelação, cópia, ampliação e montagem de cromos
negativos (colorido e preto e branco), prova de contato, diapositivos,
revelação em uma hora, bem como cobertura fotográfica de eventos,
retratos, reproduções e montagem de painéis, em Brasília (DF). TIPO DE
LICITAÇÃO: Menor Preço. OBTENÇÃO DO EDITAL: No . protocolo do
DEMAP/DIDOC, situado no 2° subsolo do Edifício-Sede do Banco Central do
Brasil, SBS, em Brasília(DF). INFORMAÇÕES: No DEMAP/DILIP/SULIC, pelo
telefone: (061) 414-2055.
JOSÉ ODON BRAZ LIMA
Presidente da Comissão de Licitações

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA DEBRA N° 02/98. PROCESSO N° 9600649240
PUBLICAÇÕES ANTERIORES: D.O., Seção 3 - 19 01 . 9 8 pág. 773 - 2 5 . 02 . 9 8
pág. 13 OBJETO: Prestação de serviços de serralheria, pintura de
parede, de faixas e de letreiro, e ainda serviços nas áreas de
estucagem, montagem, desmontagem e recomposição de forros em geral,
impermeabilização e de obras civis, no Edifício-Sede e em outros
imóveis do Banco Central do Brasil, em Brasilia(DF). MOTIVO DA INTENÇÃO
DE REVOGAÇÃO: Redução das despesas de custeio, conforme previsto no
Decreto n° 2.399/97. A Comissão de Licitações franqueia às empresas
interessadas o direito ao contraditório e ampla defesa, no prazo de
5(cinco) dias úteis, a contar desta intimação. VISTA DO PROCESSO: No
DEI4AP/DILIP/SULIC, 2° subsolo do Edifício-Sede do Banco Central do
Brasil, Setor Bancário Sul, Quadra 3, Bloco 13", em Brasília(DF), com
marcação prévia através do telefone (061) 414-2055.
JOSE ODON BRAZ LIMA
Presidente da Comissão de Licitações
(Of. n9 51/98)

Delegacia Regional em Recife
EXTRATO DE CONTRATO
AF/E N 2 97/187-2
PROCESSO PT N g 9700761944
OBJETO: Locação de 16 câmeras de vídeo. CONTRATADA: Redes Integradas
Telefonia e Informática Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8. 666/93, art .24 ,

AVISO DE PENALIDADE
INDICIADOS: Banco BMD S.A. e Srs. Oscar Fakhoury e Roberto Rodrigues
de Almeida CGC/CPFs: 60.892.304, 008.546.978-53 e 007.489.788-87,
respectivamente PROCESSO: 9400332007 DECISÃO:DESPA-98/9, de 20.01.98,
PENALIDADES: Multas Pecuniárias no valor de R$ 2.575,26 (dois mil,
quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), aplicadas
individualmente BASE LEGAL: Artigo 44, .5 2°, da Lei n° 4.595/64, c/c
os artigos 1° e 3° da Lei n° 8.383/91.
ANTONIO CARLOS FEITOSA
Delegado

(Of. n9 51/98)

Comissão de Valores Mobiliários
EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO
DECISÃO NO JULGAMENTO DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO N9 22/95
A Comissão de Valores Mobiliários, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei n° 6385/76 e a Resolução n°
454/77. do Conselho Monetário Nacional, vem comunicar ao Sr HERBERT FONSECA, RG n° 7.288.415-0, por se
encontrar em lugar incerto e não sabido, que o Colegiado desta CVM, em sessão de julgamento dc Inquérito
Administrativo CVM e° 22/95, realizada em 29 12 97, decidiu absolvê-lo da acusação que lhe foi imputada pela
Comissão encarregada da instrução do referido inquérito.
Informamos, outrossim, que conforme disposto no inciso II do artigo 9° do Decreto n° 1935, de 20,06.96, a CVM
recorrerá desta decisão, de ofício, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,

A Comissão de Valores Mobiliários, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei n° 6385/76 e a Resolução n°
454/77, do Conselho Monetário Nacional, vem comunicar ao Sr. NELSON ZAMPOLIM, CPF n° 613.997.448-87, por
se encontrar em lugar incerto e não sabido, que o Colegiado desta CVM, em sessão de julgamento do Inquérito
Administrativo CVM n° 22/95, realizada em 29.12.97, decidiu absolvê-lo da acusação que lhe foi imputada pela
Comissão encarregada da instrução do referido inquérito.
Informamos, outrossim, que conforme disposto no inciso II do artigo 9° do Decreto n° 1.935, de 20.06.96, a CVM
recorrerá desta decisão, de oficio, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
A Comissão de Valores Mobiliários, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei n°6385/76 e a Resolução n°
454/77, do Conselho Monetário Nacional, vem comunicar ao Sr. ROBSON BERTHOLDO DA SILVA, RG n°
13 577 582, por se encontrar em lugar incerto anão sabido, que o Colegiado desta CVM, em sessão de julgamento
do Inquérito Administrativo CVM n° 22195, realizada em 29.12.97, decidiu absolvê-lo da acusação que lhe foi
imputada pela Comissão encarregada da instrução do referido inquérito.
Informamos, outrossim, que conforme disposto no inciso II do artigo 9° do Decreto n° 1.935, de 20.06.96, a CVM
recorrerá desta decisão, de ofício, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
A Comissão de Valores Mobiliários, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei n° 6385/76 e a Resolução n°
454/77, do Conselho Monetário Nacional, vem comunicar ao Sr. SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA, RG n°5.452.717,
por se encontrar em lugar incerto anão sabido, que o Colegiado desta CVM, em sessão de.julgamento do Inquérito
Administrativo CVM n° 22/95, realizada em 29 12.97, decidiu absolvê-lo da acusação que lhe foi imputada pela
Comissão encarregada da instrução do referido inquérito.
Informamos, outrossim, que conforme disposto no inciso II do artigo 9° do Decreto n° 1.935, de 20.06.96, a CVM
recorrerá desta decisão, de ofício, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
A Comissão de Valores Mobiliários, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei n° 6385/76 e a Resolução n°
454/77, do Conselho Monetário Nacional, vem comunicar ao Sr. SIDNEY RIBEIRO DA SILVA, por se encontrar em
lugar incerto e não sabido, que o Colegiado desta CVM, em sessão de julgamento do Inquérito Administrativo CVM
n° 22/95, realizada em 29.12.97, decidiu absolvê-lo da acusação que lhe foi imputada pela Comissão encarregada
da instrução do referido inquérito.
Informamos, outrossim, que conforme disposto no inciso II do artigo 9° do Decreto n° 1.935, de 20.06.96, a CVM
recorrerá desta decisão, de ofício, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.A Comissão de Valores Mobiliários, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei n° 6385/76 e a Resolução n°
454/77, do Conselho Monetário Nacional, vem comunicar a Sra. KELLY CRISTINA DOS SANTOS GARCIA
MARQUES, CPF n° 104 352.348-03, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, que o Colegiado desta CVM,
em sessão de julgamento do Inquérito Administrativo CVM n° 22/95, realizada em 29.12.97, decidiu absolvê-la da
acusação que lhe foi imputada pela Comissão encarregada da instrução_do referido inquérito.
Informamos, outrossim, que conforme disposto no inciso II do artigo 9° do Decreto n° 1.935, de 20.06.96, a CVM
recorrerá desta decisão, de ofício, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
A Comissão de Valores Mobiliários, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei n° 6385/76 e a Resolução n°
454/77, do Conselho Monetário Nacional, vem notificar DIRCEU BONDIA MARTINEZ, CPF n°300.237.698-15, por
se encontrar em lugar incerto e não sabido, da decisão proferida pelo Colegiado desta CVM no julgamento do
Inquérito Administrativo CVM n° 22/95, realizado em 29.12.97, que julgou procedentes as acusações que lhe foram
feitas pela Comissão encarregada da instrução do mencionado Inquérito, aplicando-lhe as seguintes penalidades.
1) por ter realizado, no período de 1990 a 1993, operações fraudulentas com ações de emissão da Fatsui do Brasil
S/A - Empresa Geral de Mineração, conforme definidas na alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, ambos da
Instrução CVM n° 08/79, e infringido o que dispõem os artigos 15 e 16 "caput", inciso II e parágrafo único da Lel n°
6.385/76, combinado com o disposto no item II da Resolução CMN n° 238/72; conforme o relatado nos parágrafos
30 a 34 do Relatório da Comissão de Inquérito, acostado aos autos, a pena de Inabilitação para o exercicio do
cargo de administrador de companhia aberta pelo período de 10 (dez) anos, prevista no inciso IV do artigo 11 da
Lei n°6.385/76;
2) pelas irregularidades apuradas na escrituração dos livros sociais exigidos pelo artigo 100, "caput" e incisos I, II,
V, VI e VII, bem como pelo descumprimento do que determinam os artigos 127 e 130, todos da Lei n°6.404/76,
conforme o relatado nos parágrafos 57 a 64 do Relatório da Comissão de Inquérito, a pena de multa equivalente a
3.460 UFIRs, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei n°6.385/76;
3) pelo não envio, a esta CVM, das informações periódicas da empresa, conforme o relatado nos parágrafos 73 a
76 do Relatório da Comissão de Inquérito, com inobservância do disposto nos artigos 13, inciso I, e 16 da Instrução
CVM n° 60/87, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 2° da Instrução CVM n°73/87, vigentes à época, a pena
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de multa equivalente a 3 460 UFIRs, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei n°6,385/76,
4) por não ter exercido as atribuições que lhe foram contendas pela Lei e pelo Estatuto Social, de forma a atingir os
fins e interesses da companhia, caracterizando descumpnmento-ao que determina o artigo 154, combinado-com o
artigo 153, ambos da Lei n° 6.404/76, além de ter excedido os seus poderes, apoderando-se do património da
Fatsui e administrando-a ao seu bel prazer, mesmo após o término de seu mandato, conforme o relatado nos
parágrafos 35 a 52 do Relatório da Comissão de Inquérito, inclusive, utilizando-se dos cargos por ele ocupados e
do acesso ás dependéncias da Fatsui para realizar as operações fraudulentas relatadas nos parágrafos 30 a 34 do
retromencionado relatório; a pena de multa equivalente a 3 460 UF1R5, prevista no-inciso II do artigo 11 da Lei n°
6.385/76;
5) por descumprirnento do disposto no artigo 132 da Lei n°6404/76, conforme o relatado nos parágrafos 53 a 56
do Relatório da Comissão de Inquérito, a pena de multa equivalente a 3.460 UFIRs, prevista no inciso-II do artigo
11 da Lei n° 6.385/76;
6) por descumprimento do disposto no inciso IX do artigo 142 da Lei n° 6.404/76, conforme o relatado nos
parágrafos 69 e 72 do Relatório da Comissão de Inquérito, a penada multa equivalente a 3.460 UFIRs. prevista no
inciso fido artigo 11 da Lei n°6.385/76;
7) por descumprimento ao que determinam os artigos 176 e 177, "caput" e parágrafo 3°, da Lei n° 6404/76, bem
como pela infringéncia ao que dispõe o item I, alínea "b", da Instrução CVM n° 02/78, vigente à época, conforme o
relatado nos parágrafos 65 a 72 do Relatório da Comissão de Inquérito, a pena de multa equivalente a 3.460
UFIRs, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei n°6.385/76.
A guia com o valor total das multas, a ser recolhida no Banco do Brasil S/A, no prazo de 30 (trinta) dias contados a
partir do 15° (décimo quinto) dia da publicação deste edital, salvo interposição de recurso, no mesmo prazo, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 14 da
Resolução CMN n° 454, de 16.11.77, deverá ser retirada na Secretaria de Inquéritos da Comissão de Valores
Mobiliários, situada na Rua Sete de Setembro, 111 - 29° andar, Rio de Janeiro, Capital, no horário de 10.00 às
12:30 e de 14:30 às 17:00 horas, e o seu recolhimento comprovado com a devolução da 3' via da citada guia,
devidamente autenticada, ao endereço retromencionado.
O não recolhimento das multas implicará na inscrição do referido débito na Divida Ativa da União, e na sua
competente cobrança judicial, conforme disposto no art. 32 da lei n°6.385/76.
A Comissão de Valores Mobiliários, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei n° 6385/76 e a Resolução n°
454/77, do Conselho Monetário Nacional, vem notificar ELZA ZANFORLINI DE CARVALHO, CPF n° 035.561 61818, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, da decisão proferida pelo Colegiado desta CVM no julgamento
do Inquérito Administrativo CVM n° 22/95, realizado em 29.12.97, que julgou procedentes as acusações que lhe
foram feitas pela Comissão encarregada da instrução do mencionado Inquérito, aplicando-lhe as seguintes
penalidades:
1) por ter realizado, no penedo de 1990 a 1993, as operações fraudulentas com ações de emissão da Fatsui do
Brasil S/A - Empresa Geral de Mineração, conforme definidas na alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, ambos
da Instrução CVM n° 08/79, conforme o relatado nos parágrafos 30 a 34 do Relatório da Comissão de Inquérito, a
pena de cassação de seu registro de agente autónoma junto ao RGA - Registro Geral de Agentes Autónomos de
Investimento, prevista no inciso VI do artigo 11 da Lei n° 6.385/76;
2) por haver, no período de 1990 a 1993, infringido o que dispõem os artigos 15 e 16, "capur, inciso II e parágrafo
único, da Lei n° 6.385/76, combinado com o disposto no item II da Resolução CMN n° 238/72, conforme o
relatado nos parágrafos 30 a 34 do Relatório da Comissão de Inquérito, a pena de multa equivalente a 3.460
UFIRs, prevista no Inciso 11 do artigo 11 da Lei n° 6.385/76.
A guia da referida multa, a ser recolhida no Banco do Brasil S/A, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do
15° (décimo quinto) dia da publicação deste edital, salvo interposição de recurso, no mesmo prazo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 14 da Resolução
CMN n° 454, de 16.11.77, deverá ser retirada na Secretaria de Inquéritos da Comissão de Valores Mobiliános,
situada na -Rua Sete de Setembro, 111 - 29° andar, Rio de Janeiro, Capital, no horário de 10:00 às 12:30 e de
14:30 ai 17:00 horas, e o seu recolhimento comprovado com a devolução da 3' vias da citada guia, devidamente
autenticada, ao endereço retromencionado.
O não recolhimento da multa implicará na inscrição do referido débito na Divida Ativa da União, e na sua
competente cobrança judicial, conforme disposto no art. 32 da Lei n°8385/76.
A Comissão de Valores Mobiliários, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei n° 6385/76 e a Resolução n°
454/77, do Conselho Monetário Nacional, vem notificar GOLD PAPER ASSESSORIA DE MERCADO S/C LTDA,
CGC n° 64.186.679/0001-38, na pessoa de seus representantes legais, por se encontrar em lugar incerto e não
sabido, da decisão proferida pelo Colegiado desta CVM no julgamento do Inquérito Administrativo CVM n° 22/95,
realizado em 29.12.97, que julgou procedente a acusação que lhe foi feita pela Comissão encarregada da instrução
do mencionado Inquérito, aplicando-lhe a seguinte penalidade.
1) por haver, no período de 1990-a 1993, infringido o que dispõem os artigos 15 e 16, "caput", inciso II e parágrafo
único, da Lei n° 6.385/76, conforme o relatado nos parágrafos 30 a 34 do Relatório da Comissão de Inquérito, a
pena de multa equivalente a 3.460 UFIRs, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei n° 6.385/76.
A guia da referida multa, a ser recolhida no Banco do Brasil S/A, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do
15° (décimo quinto) dia da publicação deste edital, salvo interposição de recurso, no mesmo prazo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 14 da Resolução
CMN n° 454, de 16.11.77, deverá ser retirada na Secretaria de Inquéritos da Comissão de Valores Mobiliários,
situada na Rua Sete de Setembro, 111 - 29° andar, Rio de Janeiro, Capital, no horário de 10:00 às 12:30 e de
14:30 às 17:00 horas, e o seu recolhimento comprovado com a devolução da 3' vias da citada guia, devidamente
autenticada, ao endereço retromencionado.
O não recolhimento da multa implicará na inscrição do referido débito na Divida Ativa da União, e na sua
competente cobrança judicial, conforme disposto no art. 32 da Lei n°6.385/76.
Rio de Janeiro, 6 de março de 1998
ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
Superintendente de Fiscalização Externa
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Contratantes. Philips do Brasil Ltda e u SERPRO Regional Brasília, Espécie. 'Termo Aditivo R.G. n° 29410 ao
Contrato R G n° 2 1 6", Valor R$ '3 1 80,92, Vigência. 03.03.98 a 02,03.99, Data de assinatura: 02.03 98;
Objeto . Prorrogação do prazo de vieência; L icitação . Inexigibilidade, Artio 25, Inciso I da Lei 8.666/93;
Programa de 'I rabalho: 03007002149000001; Fonte de Recurso: 025001720 e Natureza da Despesa: 349039;
Nota de Empenho: 98NE70040 de 26.01.98.

(Of. n9 24/98)

Contratantes- I 'ptech Informática e o SFRPRO Regional Brasília. Espécie. Termo Aditivo R.G. n° 29412 ao
Contrato R G n" 26270; Valor R$ 26 024,40: Vigência: 01 03 98 a 28,02,99; Data de assinatura: 27.02.98;
Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência. Inclusão na Cláusula Sétima do item 7.4; Licitação: lnexigibilidade,
e 25, Inciso 1 da Lei 8 666193;
e
de Trabalho: 03007002422430001; Fonte de Recurso: 0250017205
e Natureza da Despesa: 349039: Nota de Empenho: 97NE02278 de 25.03.97.

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
_

Processo ADBSA/Sede 0 19863.000675/97-79. Concorrência n° 12.0022/97. Objeto: Contratação de finna
especializada para o fornecimento de materiais mediante regime de registro de preços.
A Comissão de Licitação comunica resultado da habilitação da licitação acima referenciada: Empresas Habilitadas:
Nastec Sen iços, Materiais e Máquinas Ltda, nos itens 36. 44, 45, 56, 57, 58, 6Q a 64, 67, 93, 99, 100, 101 e 107.
K-Plast Comércio e Representações Ltda, nus itens 16, 42, 43, 53, 65, 71, 72, 73, 75, 82, 83, 84, 96, 97, 98, 126,
12 7 . 128 e 1")1- Indústria e Comércio de Ftiquetas Adesivas Brasília Lida, nos itens 42, 43, 53, 83 e 84, Braskon
Comércio e Representações Ltda, nos itens 38, 39, 40, 44, 45, 56, 59, 67, 81, 93, 100, 101, 107, 108, 113, 114, 129
e 130; Multiplik Comércio e Representações Ltda, nos itens 01 a 15, 17 a 41, 44 a 52, 54 a 64, 66 a 70, 80, 85 a 92,
94 a98, 101, 103, 104, 105, 109 a 112, 124, 128, 131 e 132; CBP Comercial Brasília de Papéis Ltda, nos itens 01 a
15, 17, 18, 19a 23,25 a34, 41.46 a52, 54, 66, 69, 70, 74, 76 a 80, 85, 86, 88 a 91,95 a98, 102, 106, 124, 128 e
131; Klep Informática Importe Export. Ltda, nos itens 42 a45, 53, 71, 72, 73, 75, 82, 83, -84, 100, 101, 126 e 127,
Luma Papelaria Comércio e Representações Ltda, nos itens 01 a 15, 17 a 23, 25 a 34, 37, 4 I, 42, 43, 46a 54, 65,
66, 69, 70, 74, 76a 80, 86, 88 a 92, 94 a 98, 102 a 106, 109a 112, 124, 127, 128, 131 e 132; Support-Artigos de
Reprografia Ltda, nos itens 103, 104, 105 e 109 a 112; Asteka Papéis Ltda, nos itens 01 a 12, 14 a 17, 19 a 36, 38 a
41, 44 a 51, 54, 55, 56, 67, 69 a 73, 82, 85, 87, 92, 93, 96, 97, 98, 100, 101, 124, 126, 127, 128, 131 e 132;
Inforbrás Informática Ltda, nos itens 42, 43, 53, 71, 72, 73, 75, 82, 83, 84, 126 e 127; Distribuidora Bandeirantes
de Descartas eis e Chocolates Ltda, nos itens 02, 07, 15, 17, 18, 19, 25, 27, 29 a34 37, 41, 47 a 51, 54, 69, 71, 72,
73, 80, 85, 86, 88, 126 e 127.
Brasília, 10 de março de 1998

OSVALDO XAVIER DE LIMA
Coordenador da Comissão
(Of. n9 22/98)

Regional Curitiba
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Contratantes- Climatizar Assistência Técnica e Manutenção de Ar Condicionado Central Ltda e o SERPRO
Regional Curitiba; Espécie : Termo Aditivo R.G. n° 29414 ao Contrato R.G. n° 25081; Valor: R$ 10.907,52;
Vigência . 20 02 98 a 22 0898; Data de assinatura . 20.02 98; Objeto: Efetuar redução do preço mensal do contrato
em 4,76% decorrente da renegociação em virtude do disposto no Decreto n°2399 de 21.11.97; Licitação: Convite;
Programa de Trabalho : 559687; Fonte de Recurso : 0250017205 e Natureza da Despesa: 349039; Nota de
Empenho: 98NE00007 de 14.01.98.
(Of. n9 24/98)
TERMO ADITIVO
Contratantes . Orcali - Organização Catarinense de Limpeza Ltda e o SERPRO Regional Curitiba; Espécie: Termo
Aditivo R O n°29417 ao Contrato R G n°27802; Valor: R$ 12672,72; Vigência: 27.02.98 a 28.02.99; Data de
assinatura: 27.02 98; Objeto prorrogação do Prazo de Vigência, Ratificação da Cláusula Sétima (Reajustamento) e
Redução do preço mensal do contrato em 45,2%, bem como alterar o quantitativo da cláusula Segunda,
Subcláusula 2 4, decorrente da Renegociação em virtude do Decreto n° 2399; Licitação: Convite; Programa de
Trabalho- ÇÇ 968 7 ; Fonte de Recurso . 025001 7205 e Natureza da Despesa: 349037; Nota de Empenho: 98NE01055
de 20:02.98.

(Of. n9 23/98)

Regional Fortaleza
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: ADFLA-19865.000012/98-89; Objeto: Contratação dos serviços de limpeza e conservação para a
Regional Fortaleza, por um período de 6 (seis) meses; Valor: O valor total é de R$ 49.305,00 (quarenta e nove mil,
trezentos e cinco reais); Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93; Declaração de Dispensa: Em
06.03.98, por Joaquim Bezerra Soares, Chefe do Setor de Suprimento e Patrimônio - ADSUC/ADFLA;
Ratificação: em 06.03.98, por Maria Auxiliadora Lima Batista, Gerente de Administração -ADFLA/SUPAD.

(Of. n9 180/98)
(of.. n9 19/98)

Regional Porto Alegre

Serviço Federal de Processamento de Dados
Regional Brasília
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Contratantes: Octus Informática Ltda e o SERPRO Regional Brasília, Espécie. Termo Aditivo R.G. a' 29413 ao
Contrato R.G. n° 27604; Valor. R$ 1.164.000,00, Vigência. 28.02.98 a 27.02.99, Data de assinatura. 02.03.98,
Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência, Alteração da Cláusula Segunda item 2.1 e Inclusão na Cláusula Sétima
do item 7.5; Licitação: Dispensa, Artigo 24, Inciso V da Lei 8.666/93; Programa de Trabalho:
03007002422430001; Fonte de Recurso : 0250017205 e Natureza da Despesa: 349039; Nota de Empenho.
97NE01128 de 06.02.97.
Contratantes: Leistung Comércio e Serviços Ltda e o SERPRO Regional Brasília; Espécie: Termo Aditivo R.G.
n° 29411 ao Contrato R.G. n° 27504; Valor: R$ 35.736,00; Vigência: 03.03.98 a 02.03.99; Data de assinatura:
02.03.98; Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência e inclusão na Cláusula Décima do item 10.9; Licitação:
Tomada de Preço; Programa de Trabalho: 03007002422430001; Fonte de Recurso: 0250017205; Natureza da
Despesa: 349039; Nota de Empenho: 98NE70149 de 19.02.98.

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços - Técnica e Preço N°0001/98 - Processo ADPAE N° 0280/96. Objeto: Contratação de empresa
especializada em serviços de Engenharia e Adequação de Area, instalação e desinstalação de redes elétricas e
lógicas, com fomecimento de materiais e mão-de-obra no Estado do Rio Grande do Sul. A Comissão de Licitaçãe
comunica que em função de questionamentos e impugnações, está procedendo alterações no respectivo Edital de
Convocação, consequentemente a data de realização prevista para 12/03/98 às 09-00 horas, publicada em 05/02/98
no Diário Oficial da União (DOU.) e jornal local Zero Hora, respectivamente, passa para: Data da realização:
17/04/98 às 09.00 horas. Para as empresas que já retiraram os Editais, o novo já contendo as devidas alterações
será enviado sem ônus algum. Os demais interessados poderão retirá-lo na Avenida Augusto de Carvalho
N° 1133 - Porto Alegre, mediante pagamento de R$ 10,00 (Dez Reais), a ser recolhido na Tesouraria local.

Porto Alegre, 9 de março de 1998
ALBERTO RIBEIRO DE CAMPOS
Wordenador da Comissão Permanente de Licitação e Registro Cadastral
(Of. n9 18/98)
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Regional Salvador

EXTRATO DE CONTRATO
Contratantes: Concreta Assessoria Empresarial Ltda e o SERPRO Regional Saltador, Espécie. Contrato R.G.
n°29435; Valor: R$ 9.432.00; Vigência: 02.03.98 a 01.03.99; Data de assinatura: 02.03.98: Objeto: Prestação de
serviços de operação e controle de mesa telefônica de central PABX, nas dependências do SERPRO da Regional
Salvador; Licitação; Convite; Programa de Trabalho: 559687; Fonte de Recurso: 250017205; Natureza de
Despesa: 349037; Nota de Empenho: 98NE70046 de 13.02.98.
(Of. n9 20/98)

Regional São Paulo

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

TOMADA DE PREÇOS N°015/98
OBJETO: Contratação de firma, pelo período de 6 meses, para fornecimento de fitas entintadas para uso em
terminais de cliente/consulta e "Cash Dispense' Procomp/Itautec/Sid (com impressora Star SP300/MP300) n/modelo 71.307; RECEBIMENTO da Documentação para cadastramento; Até 27.03.98; RECEBIMENTO dos
envelopes Proposta. 01.04.98, às 15.00 horas, ABERTURA das Propostas. 13.04.98, às 15.00 horas, CUSTO do
edital: R$ 6,50.
TOMADA DE PREÇOS N°016/98
OBJETO: Contratação de firma(s), pelo periodo de 6 meses, para fornecimento de formulários ajato e continuo n/modelos 34.522 e 38.312; RECEBIMENTO da Documentação para cadastramento: Até 27.03.98;
RECEBIMENTO dos envelopes Proposta: 01.04.98, às 15:30 horas; ABERTURA das Propostas: 13.04.98, às
15:30 horas; CUSTO do edital: R$ 6,80. Informações e fornecimento de copia de editais, mediante o
ressarcimento do valor indicado; na CPUCESUP/SP, Praça da Se n° 111, oitavo andar, sala 809- São Paulo/SP,
das 12:00 às 16:00 horas - telefones: (011)606.6676 e 606.3034 (alteração do prefixo para 3106, a partir de
14.03.98).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
Contratantes: Tecnocoop Informática - Cooperativa de Trabalho de Assistência Técnica a Equipamentos de
Processamento de Dados Ltda e o SERPRO Regional São Paulo; Espécie: Contrato R.G. n° 29416; Valor:
R$ 161.917,20; Vigência: 20.02.98 a 19.05.98; Data de assinatura: 20.02.98; Objeto: Prestação de Serviços de
Manutenção Corretiva dos equipamentos identificados em subcláusula 1.1, instalados em São Paulo; Licitação:
Dispensa, Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93; Programa de Trabalho: 012858; Fonte de Recurso: 250017205;
Natureza de Despesa: 349039; Nota de Empenho: 98NE01265 de 20.02.98.

(Of. n9 49/98)

Central de Logística de Administração e Recursos Humanos
effl Salvador
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

(Of.. n9 20/98)

EXTRATO DE DISTRATO
Contratantes: GSI - Serviços de InfOnnática Ltda e o SERPRO Regional São Paulo, Espécie. Termo de Distrato
R.G. n°29433 ao Contrato R.G. n°21282, Data de assinatura: 27.02.98; Objeto: Distrato do contrato R.G. 21282
de Prestação de Serviços de Transcrição de Dados.
(Of. n9 21/98)

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Contratantes: Informall - Serviços em Informática S/C Ltda e o SERPRO Regional São Paulo; Espécie: Termo
Aditivo R.G. n°29430 ao Contrato R.G. n°21281; Valor: R$ 157.721,37; Vigência: 17.03.98 a 16.03.99; Data de
assinatura: 27.02.98; Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência; Licitação: Concorrência; Programa de Trabalho:
559687; Fonte de Recurso. 0250017205 e Natureza da Despesa. 349039, Nota de Empenho. 98NE00836 de
06.02.98.
Contratantes: Cooperdata - Cooperativa de Trabalho de Profissionais de Processamento de Dados e Informática
Ltda e o SERPRO Regional São Paulo; Espécie: Termo Aditivo R.G. n° 29431 ao Contrato R.G. n°21280; Valor:
R$ 156.410,35; Vigência: 17.03.98 a 16.03.99; Data de assinatura: 27.02.98; Objeto: Prorrogação do Prazo de
Vigência; Licitação: Concorrência; Programa de Trabalho. 559687, Fonte de Recurso. 0250017205 e Natureza da
Despesa: 349039; Nota de Empenho: 98NE00837 de 06.02.98.

Processo n9 5118.0360/97
CONTRATANTE: Caixa Económica Federal; CONTRATADO:GALUSSE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA..;
OBJETO: Mesas e Armários para Agências Itaptrã, Liberdade e Sete Portas ; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência
n°015/97; RUBRICA ORÇAMENTÁRIA : 3102 01- equipamentos de Uso: VALOR GLOBAL . RS 75.806,00; Contratação
autorizada pela CEARU/SUMAT/SA - SUPERVISÃO DE LOGÍSTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL.
Processo n9 5118.0360/97
CONTRATANTE: Caixa Económica Federal; CONTRATADO:GALUSSE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.; OBJETO:
Mesas e Armários para Agências Itapuã, Liberdade e Sete Portas ; MODALLDADE.DE LICITAÇÃO: Concorrência n°015/97;
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3102.01- equipamentos de Uso ; VALOR GLOBAL; RS 18..916,04; Contratação autorizada
pela CEARU/SUMAT/SA - SUPERVISÃO DE LOGÍSTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL.
Processo n9 5118.0358/97
CONTRATANTE . Caixa Económica Federal; CONTRATADO . GALUSSE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.; OBJETO:
Mesas e Armários para Agência Barra ; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência n° 014/97; RUBRICA
ORÇAMENTÁRIA: 3102.01- equipamentos de Uso ; VALOR GLOBAL: RS 45.982,00; Contratação autorizada pela
CEARU/SUMAT/SA - SUPERVISÃO DE LOGÍSTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL.

Processo n9 5118.0358/97
CONTRATANTE Caixa Económica Federal, CONTRATADO.GALUSSE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA., OBJETO:
Mesas e Armários para Agência Barra ; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência n° 014/97; RUBRICA
ORÇAMENTÁRIA: 3102.01- equipamentos de Uso ; VALOR GLOBAL: RS 11.481,26; Contratação autorizada pela
CEARU/SUMAT/SA --SUPERVISÃO DE LOGÍSTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL.

Contratantes; Digital - Digitação e Locação S/C Ltda e o SERPRO Regional São Paulo; Espécie: Termo Aditivo
R.G. n°29432 ao Contrato R.G. n°21283; Valor: R$ 81.767,62; Vigência: 17.03.98 a 16.03.99; Data de assinatura:
27.02.98; Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência; Licitação: Concorrência; Programa de Trabalho: 559687;
Fonte de Recurso: 0250017205; Natureza da Despesa: 349039; Nota de Empenho: 98NE00838 de 06.02.98.
(Of. n9 23/98)

Contratantes: MPD Engenharia e Construções Ltda e o SERPRO Regional São Paulo; Espécie: Termo Aditivo
R.G. n° 29415 ao Contrato R.G. n° 29000; Valor: R$ 202,763,24; Vigência: 21.11.97 a 20.04.98; Data de
assinatura: 20.02.98; Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência; Licitação: Tomada de Preço; Programa de
Trabalho: 559709; Fonte de Recurso: 0250017205 e Natureza da Despesa: 459051; Nota de Empenho: 97NE10755
de 20.11.97 e 97NE I 2841 de 23.12.97.

(Of. n9 24/98)

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA N9 1 8 / 9 7
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de mobiliário para a Agência Feira de Santana/BA;
EMPRESAS Vencedoras: Item 01 - Galusse Móveis para Escritório Ltda - R$71.617,17; Item 02 - Caviglia & Cia
Lida - R$ 20.680,00; Item 03 - A única empresa participante, a Giroflex S.A., foi desclassificada por preço
excessivo, com base nos subitens 8.4 e 8.4.3 do Edital; Itens 04 e 05- Não houve cotação.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
(Of.. n9 49/98)

Central de Logística de Administração e Recursos Humanos
em Brasília
Caixa Econômica Federal
Matriz

Gerência de Área de Administração e Recursos Humanos
AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N9 2 / 9 8
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de televisionamento, via satélite e com sinal digital
para rede privada de comunicação. NOVA DATA PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA
CADASTRAMENTO: até às 18:00 horas do dia 24/03/98. NOVA DATA PARA RECEBIMENTO E ABERTURA
DOS ENVELOPES "PROPOSTA": às 15:00 horas do dia 27/03/98. O recebimento da documentação e envelopes
"proposta', bem como a abertura dos mesmos será feito pela CPUMZ, instalada no Edifício Sede da Matriz da
CEF, no SBS Quadra 3/4, Lote 34, 13° andar, nesta Capital. A Comissão fornecerá a cópia da nova versão do
edital, no mesmo endereço retro, a partir de 12/03/98, mediante comprovação, pelo interessado, do prévio
recolhimento, em Agência da CAIXA, da importância de R$ 10,00 (dez reais) referente às despesas de cópias
xerográficas. Maiores informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelos telefones 061- 213,1063 ou
319.4066, no período de 12:30 às 18:30 horas.

Brasília—DF, 10 de março de 1998
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
(Of.. n9 49/98)

Central de Logística de Suprimento em São Paulo
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N°014/98
OBJETO: Contratação de firma(s), pelo período de 6 meses para fornecimento de envelopes personalizados de
papel, tipo saco - n/modelos 30.002, 30.011 e 46.301; RECEBIMENTO da Documentação para Cadastramento:
Até 02.04.98; RECEBIMENTO dos envelopes Proposta: 07.04.98, às 15:00 horas; ABERTURA das Propostas:
17.04.98, às 15:00 horas; CUSTO do edital: RS 6,80.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 9/98
Objeto: Contratação de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para elaboração de análise, assessoria,
classificação, coordenação, especificações, estudo de viabilidade técnica, orçamentos, fiscalização de obras e
serviços, laudo, levantamento, projeto, parecer e vistoria para a CAIXA no Distrito Federal. Cadastramento; até às
17:00 horas do dia 24/03/98. Recebimento dos envelopes contendo as propostas comerciais: às 10:30 horas do
dia 27/03/98. Preço do Edital: R$ 16,00 (dezesseis reais).Local dos eventos, entrega do Edital e informações: das
10:00 às 17:00 horas no SBS Q 01 BI. "L" - 11° andar - Fone: (061) 223-3293 e Fax (061) 224-8785.
(Of.. n9 49/98)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Central de Logística de Administração e Recursos Humanos
em Vitória
EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATADA: FIANÇA IMÓVEIS LTDA; OBJETO: Prestação de serviços de Copa, Operação de Máquinas
Copiadoras, Operação de PABX, Operação de Elevadores, Direção de Veículos, Ajudantes e Outros;
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência 002/97; TIPO; Menor Preço; RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 5303.09
Outros Profissionais Contratados; VALOR TOTAL: R$ 1.313.801,76 (Hum milhão, trezentos e treze mil,
oitocentos e um reais e setenta e seis centavos); DATA DA ASSINATURA: 27.02.98; PRAZO: 48 (quarenta e oito)
meses; PROCESSO: 507.5107.139/96.
CONTRATADA: FIANÇA IMÓVEIS LTDA; OBJETO: Prestação de serviços de Limpeza, Conservação e Outros;
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência 002/97; TIPO: Menor Preço; RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 5301.03
Serviços de Limpeza; VALOR TOTAL: RS 2.039.740,80 (Dois milhões, trinta e nove mil, setecentos e quarenta
reais e oitenta centavos), DATA DA ASSINATURA. 27.02.98, PRAZO, 48 (quarenta e oito) meses, PROCESSO.
507.5107.139/96.
(Of. n9 49/98)
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N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Central de Logística de Administração e Recursos Humanos
em Goiânia

Central de Logística de Administração e Recursos Humanos
em Recife

AVISO
TOMADA DE PREÇOS N9 6 / 9 8

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Caixa Económica Federal esta reabnndo prazo para os Itens II e IV da Tomada de Preços em epígrafe, cujo
objeto e a contratação de empresa para a execução de serviços técnicos de engenharia e arquitetura, para
elaboração o de analise, assessona, classificação, coordenação, especificações, estudo de viabilidade técnica,
orçamentos, fiscalização de obras e serviços, laudo, levantamento, projeto, parecer e vistoria para unidades da
Caixa instaladas nos Estados de Mato Grosso do Sul (Item II) e Tocantins (Item IV). Cadastramento Especifico a
Tomada de Preços. Até às 16.00 horas do dia 26/03/98 e Recebimento dos "Envelopes Propostas" . Até às 16.00
horas do dia 31/03/98. Maiores informações constam do respectivo Edital e seus Anexos, que poderá ser
adquirido, ao custo de R$ 12,00 (doze reais), junto a Comissão Permanente de Licitações - CPUGO. fones (062)
216- 1451/1420, instalada na Rua 11 n°250, 8° andar, Centro - Goiânia/GO, nos dias úteis. das 10 . 00 às 17.00
horas.
A COMISSÃO

(Of.

n9 49/98)

PROCESSO. 2672 0080/98. Amparo legal . Art 24 Inciso XIII da Lei n° 8666/93; OBJETO . Prestação de Serviços
de Treinamento do Módulo Usuário li para acesso à Rede Oxenet; VALOR Global . R$ 15 320,00 (quinze mil,
trezentos e vinte reais); EMPRESA Contratada FADE - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE:
AUTORIZAÇÃO e Ratificação: 03.03.98; ASSINATURA. 06 03 98
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATADA. Alcino Gervásio do Nascimento.; ESPÉCIE:
Contrato de Locação de imóvel para guarda de móveis e equipamentos novos e usados da Ag. CARUARU/PE..;
OBJETO: Prédio comercial sito à Rua Visconde de Inhaúma, 101, Maurício de Nassau - Caruaru/PE;
MODALIDADE: Instalação de Unidade da CEF; RUBRICA ORÇAMENTÁRIA. 5704 01 - Aluguel de imóveis para
uso; VALOR MENSAL: R$500,00(Quinhentos reais); VALOR TOTAL: R$ 3.000,00(Três mil reais); DATA DA
. AUTORIZAÇÃO: 17.02.98; DATA DA RATIFICAÇÃO: 25.02.98; PRAZO DE VIGÊNCIA: 17.02.98 a 16.08.98;
DISPOSITIVO LEGAL: Art. 24, Inciso X da Lei 8.666/93; Processo: 2672/0070-98.

(Of. n9 49/98)

Central de Logística de Administração e Recursos Humanos
em Belo Horizonte

Central de Logística de Administração e Recursos Humanos
em Natal

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE N9 1 7/ 9 8

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N9 7 / 9 8

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços-de fechamento com vidro de esquadrias da agéncra
Inconfidência. A Caixa Económica Federal, através da Comissão Permanente de Licitacão/BH torna público o
resultado do julgamento do certame supracitado, declarando vencedora a empresa Salmen Rodrigues Lida
Vidroser.

Belo Horizonte, 5 de março de

1998

A COMISSÃO

(Of..
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Central de Logística de Administração e Recursos Humanos
em Curitiba
EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATADO. Ricardo M. Aoki, OBJETO. Credenciamento de profissional de saúde nas especialidades em
Urologia e Medicina do Trabalho, para atendimento aos beneficiários do PAMS na cidade de Irati/PR.
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Edital de Convocação n° 004/97. DATA DA ASSINATURA.02.03.98.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25 da Lei 8.666/93.
CONTRATADO: Mana Emilia N.G. Soluchinski, Radiodiagnóstico São José, Sung Bok Lee, Clínica de Neurologia
São José, OBJETO: Credenciamento de profissionais de Saúde nas especialidades em Fonoaudiologia,
Radiologia, Urologia e Neurologia, respectivamente, para atendimento aos beneficiários do PAMS na cidade de
São José dos Pinhais/PR. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Carta Convite n° 2669-2/005/97. DATA DA
ASSINATURA: 02.03.98. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25 da Lei 8.666/93.

A Caixa Econômica Federal, através da Comissão Permanente de Licitação/NA toma público que fará realizar
licitação, sob a modalidade Concorrência, tipificada como de menor preço, tendo por objeto a aquisição de
mobiliário de madeira/aço, inclusive de informática, cadeiras e estofados para Agências da Caixa nos Estados da
Paraíba e Rio Grande do Norte. Data dos eventos da Licitação: Entrega dos envelopes Documentação e Proposta
Comercial e abertura de envelopes Documentação: 14/04/98 às 09:00. O Edital e anexos estão a disposição dos
interessados na CPL, instalada a Rua João Pessoa n° 208 - 4° andar Natal/RN, podendo ser 'retirado mediante a
comprovação de pagamento da tarifa de R$ 58,25. O recebimento dos envelopes Documentação e Proposta
Comercial se dará no endereço acima. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (084) 2155148/5149 ou fax (084) 215 - 5150.

TOMADA DE PREÇOS N9 3 / 98
A Caixa Económica Federal, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar
licitação, sob a modalidade de Tomada de Preços, tipificada como de menor preço, para a contratação de
empresa para contratação de empresa para a execução de serviços técnicos de Engenharia e Arquitetura, para
elaboração de analise, assessoria, classificação, coordenação, especificações, estudo de viabilidade técnica,
orçamentos, fiscalização de obras e serviços, laudo, levantamento, projeto, parecer e vistoria para Caixa
Econômica Federal, em Unidades localizadas nos Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba Data dos eventos
da Licitação: Entrega da documentação* Até às 15:00 h. do dia 23 de março de 1998 Data de entrega de
envelopes contendo as Propostas: Até às 15:00 hs do dia 26/03/98. Abertura dos envelopes de Propostas . As
15:00 hs do dia 02/04/98, O Edital e anexos encontra-se a disposição dos interessados na CPUNatal, instalada a
Rua João Pessoa n° 208 4° andar Natal/RN, podendo ser retirado mediante a comprovação de pagamento da
tarifa de R$ 14,00. O recebimento dos envelopes Documentação e Proposta Comercial se dará no endereço
acima Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (084) 215-5148/5149 ou fax (084) 215 - 5150

A COMISSÃO
(Of. n9 49/98)

CONTRATADO: Batina Faggion, Amaury dos R. Nogueira Jr., Cláudia S.P. Cruz, Cláudia M. Czervenny, Clínica
Fisioterapia Saint Romain, Clínica Sabedotti OBJETO: Credenciamento de profissional de Saúde na
especialidade de Dermatologia, Neurologia, Fonoaudiologia, Pediatria, Fisioterapia, Clínica, respectivamente,
para atendimento aos beneficiários do PAMS na cidade de Ponta Grossa/PR MODALIDADE DA LICITAÇÃO
Carta Convite n° 2669-2/005/97. DATA DA ASSINATURA: 02.03.98, FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25 da Lei
8.666/93.
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 4/98
OBJETO. Contratação de empresa para prestação de serviços de sinalização externa de diversas Unidades da
CEF, no Estado do Paraná, RECEBIMENTO da Documentação para cadastramento Até às 16 00 horas do dia
24/03/98; REUNIÃO para recebimento dos envelopes "Proposta Comercial": às 10:00 horas dia 27/03/98. Maiores
informações, bem como o fornecimento de copia do respectivo Edital, que será efetuado mediante o
recolhimento de R$ 80,00, a título de ressarcimento a CEF de despesas com reprodução, na Rua José Loureiro
195, 12° andar, em Curitiba/PR, fone (041) 321-1421 ou fax (041) 321-1425
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -

(Of..

Central de Logística de Administração e Recursos Humanos
em Porto Alegre
EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATADA: Unisinos - Universidade do Vale do Rio dos Sinos; Valor: R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e
cinqüenta reais); OBJETO: Pagamento parcial de pós graduação em gestão e planejamento de recursos
humanos, PAGAMENTO. Mediante apresentação de fatura, DATA da Assinatura. 09/03/98, MODALIDADE de
Licitação. Contratação Direta com lnexigibilidade de Licitação, conforme Art 13, Inciso IV e Artigo 25 Inciso II,
parágrafo primeiro da Lei 8.666/93:
CONTRATADA. PUC/RS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), Valor R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais ), OBJETO. Pagamento parcial de um curso de pós graduação em gestão empresarial de
Almirante Gomes Glasohrester; PAGAMENTO: Mediante apresentação de fatura; DATA da Assinatura: 05/03/98;
MODALIDADE de Licitação: Contratação Direta com lnexigibilidade de Licitação, conforme Art 13 Inciso IV e Art
25 Indiso II parágrafo primeiro da Lei 8.666/93.

n9 49/98)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Central de Logística de Administração e Recursos Humanos
em Londrina

CONTRATADA: Martene Engenharia e Construções Ltda; OBJETO: Reforma geral da Ag. de Bento Gonçalves:
MODALIDADE: Convite 035/97; VALOR Contratação: R$ 41.918,13; ITEM de Acompanhamento: 3101-02
Benfeitorias em Imóveis próprios com aumento de vida útil; DATA da Assinatura: 19,01.98; PROCESSO:
18.2676.023/97,
(Of.. n9 49/98)

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATADO 1°) Same - Serviço de Assistência Médica às Empresas (Francisco Beltrão/Pr); 2°) 'mago Centro de Diagnóstico da Mulher Lida (Cascavel/Pr); ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO:
Prestação de Assistência Médica na especialidade: 1°) Clínica Geral e Medicina do Trabalho; 2°) Ecografia,
Densitometria, Histeroscopia e Cosposcopia; aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva PAMS, MODALIDADE' Inexigível, com fundamento no "caput" do Art 25 da lei 8666/93 Data da assinatura 1°)
18 Fev 98; 2°) 17 Fev 98.

(Of.

n9 49/98)

Central de Logística de Administração e Recursos Humanos,
em Florianópolis
EXTRATOS DE CONTRATuS
CONTRATADO. Cabletron Systems do Brasil, OBJETO, Aquisição 01 Switch Modular para Unidades da CEF/SC;
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços 11/97; RUBRICA: Contas-a Pagar Sistema de Processamento
de Dados - Baixa; VALOR: R$ 22.843,06(vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e seis centavos);
PRAZO: 30 dias; DATA ASSINATURA: 18/12/97.
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CONTRATADO: Olivetti do Brasil; OBJETO: Aquisição de 01 Servidor Principal e 03 Servidores Secundários
para Unidades da CEF/SC; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços 11/97, RUBRICA. Contas a Pagar
Sistema de Processamento de Dados - Baixa; VALOR: R$ 72.202,73 (Setenta e dois mil, duzentos e dois reais e
setenta e três centavos); PRAZO: 30 dias; DATA ASSINATURA: 07.01.98.
CONTRATADO:Comdados Comunicação de Dados Ltda.; OBJETO: Aquisição de 08 modem de mesa e 06
placas de fax-modem para Unidades da CEF/SC; MODALIDADE DE LICITAÇÃO. Carta-Convite 056/9797:
RUBRICA Reparos, Adap Conserv Máquinas/Equip./Outros, VALOR. R$ 7.854,00 (sete mil, oitocentos e
cinquenta e quatro reais); DATA ASSINATURA: 26/11/97.
CONTRATADO:Solidez Engenharia e Informática Ltda.; OBJETO: Aquisição de 04 Zip Drive, 01 Placa SDLC, 01
Placa Multiserial, 03 scanner de mesa, 01 Testador de cabos, 05 Placas de Rede e 50 Placas cfe Rede ISA para
Unidades da CEF/SC; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta-Convite 056/9797; RUBRICA: Reparos, Adap.
Conserv. Máquinas/Equip./Outros; VALOR: R$ 26.565,98 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e
noventa e oito centavos); DATA ASSINATURA: 26/11/97.
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Escritório de Negócios Belo Horizonte Norte
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO
PROCESSO: 11.0154.8.0000618-0; OBJETO: Venda de Imóvel sito à Rua Geraldo Mamede Silva, 12 - Bairro
Bernardes Valadares - Sete Lagoas Estado de Minas Gerais, INTERESSADO. Willian Edvirges Domingos;
VALOR' RS 8 700,00 (Oito mil e setecentos reals),FUNDAMENTO Legal. Artigo 24, Inciso V, da Lei 8.666/93;
APROVAÇÃO' José Augusto Vasconcelos Marques - Gerente Geral, RATIFICAÇÃO, Marco Aurélio Moreira Reis
- Superintendente de Negócios.

(Of. n9 49/98)

Escritório de Negócios Paulista
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO firmado com a Microtec Sistemas Ind. e Com. S.A, em 06 de
Janeiro de 1998; ESPÉCIE: Fornecimento de microcomputadores; OBJETO. Acréscimo de 59 (cinquenta e nove)
microcomputadores; PROCESSO: 509.2671-5.089/97; RUBRICA. Equipamentos de Processamento de dados,
VALOR: R$ 120.301,00 (cento e vinte mil, trezentos e um reais), PRAZO. 30 dias, DATA ASSINATURA.
06/01/98.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO firmado com a Novadata Sistemas e Computadores S.A, em 06 de
Janeiro de 1998; ESPÉCIE: Fornecimento de impressoras Lexmaik mod. Optra s 1250m; OBJETO: Acréscimo de
17 (dezessete) impressoras; PROCESSO: 509.2671-5.089/97; RUBRICA: Equipamentos de Processamento de
dados; VALOR: R$ 45.322,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais); PRAZO: 15 dias; DATA
ASSINATURA: 06/01/98.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO; I .1816 4134 484-0; OBJETO: Venda de Imóvel sito à Rua Chico Mana, ti." 136;Jardim Uniarizali
a Cidade de São Paulo - SP: INTERESSADO, Odilon Dantas de Araujo Neto, Valor. R$ 44848,40 (quarenta e
quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais, quarenta centavos), FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso V,
da Lei 8.666/93; APROVAÇÃO: Nelson da Silva, Gerente Geral do P. V. Granja Julieta; RATIFICAÇÃO: Vânia
Telma Lacerda de Souza - Superintendência de Negócios - E. N. Paulista. SP
(0±. n9 49/88)

(Of . n9 49/98)

Escritório de Negócios Presidente Prudente
Agência Bi rigui

Central de Logística de Administração e Recursos Humanos
em Campinas
EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATADA: Construtora Domingues e Filho Lida; OBJETO; Reforma e adaptação da Ag. Pirassununga/SP;
VALOR: R$ 154.262,12; VIGÊNCIA; 13/06/98; RUBRICA: 7859 - benfeitorias em imóveis, de terceiros, - T.P.
03/98 - (a) CEUCP.

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 8.0574.605,6054654-3; OBJETO: Venda de imóvel sito na rua Vinte e Quatro, n° 423, Conjunto
Habitacional Ivone Alves Palma II, na cidade de Birigui no Estado de São Paulo; INTERESSADO: Danilcio Simão
Antônio; VALOR: R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais); FUNDAMENTO Legal: Artigo 24, Inciso V, da Lei n°
8.666, de 21.06.93; APROVAÇÃO: Jair Zorzetto - Gerente Geral da Agência Birigui/SP; RATIFICAÇÃO: Geraldo
Luiz machado de Oliveira - Superintendente de Negt cios de Presidente Prudente/SP.

CONTRATADA: Construpan Eng Empreend. Imob. Lida; OBJETO. Reforma e adaptação da Ag. Alem Ponte,
VALOR: R$ 175.201,20; VIGÊNCIA: 13/06/98; RUBRICA. 7859 . benfeitorias em imóveis de terceiros T.P. 05/98
- (a) CEUCP

PROCESSO: 8.0574.6054653-5; OBJETO: Venda de imóvel sito na rua Dezenove, n° 436, Conjunto Habitacional
Ivone Alves Palma 11, na cidade de Birigui no Estado de São Paulo; INTERESSADO: Elza de Fátima Guedes;
VALOR* R$ 11.200,00 (Onze mil e duzentos reais), FUNDAMENTO Legal. Artigo 24, Inciso V, da Lei n°8.666, de
21 06 93: APROVAÇAO: Jair Zorzetto - Gerente Geral da Agência Birigui/SP, RATIFICAÇÃO: Geraldo Luiz
Machado de Oliveira - Superintendente de Negócios/Escritório de Negócios de Presidente Prudente/SP.

(0±. n9 49/98)

(0f. n9 49/98)

Central de Logística de Administração e Recursos Humanos
em São Paulo

Banco do Brasil S/A

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRUCIA N9 20/97

EXTRATOS DE RESCISÃO CONTRATUAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação, no
âmbito do Estado de São Paulo; FORNECIMENTO do Edital e esclarecimentos, Até 07 Abr. 98, à Av. Paulista,
1842, 14° andar, sala 141, Edifício Torre Sul, São Paulo, SP, das 12:00 às 16:00 horas; RECEBIMENTO dos
envelopes Documentação e Proposta e abertura dos envelopes Documentação: Às 13:00 horas do dia 13 ABR
98. Telefones (011) 252/5711/2/3; VALOR do Edital: R$ 11,40.

Centro Cultural
Contratada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Niterói. Objeto: serviços de limpeza,
higienização. manutenção e tratamento especial em 150 obras raras e 850 volumes (livros e periódicos).
Data de assinatura do contrato: 01.11.95. Rubrica: 60800.4608-7 - Produções e Eventos do Centro'
Cultural. Data da rescisão: 27.02.98.
Contratada: TRIA Assessoria e Serviços Ltda. Objeto: serviço de distribuição da folheteria da programação
mensal do CCBB nos principais hotéis da cidade. Data de assinatura do contrato: 11.06.97. Rubrica:
60800.4608-7 Produções e Eventos do Centro Cultural. Data da rescisão: 02.02.98.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/

(Of. n9 49/98)
AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Escritório de Negócios em Brasília
Escritório de Negócios Institucional Congresso
RETIFICAÇÃO

Processo: 98/003 (8244) - Centro Cultural Banco do Brasil - Com base no inciso II do artigo 25 da Lei
8.666/93, foi ratificada a inexigibilidade de licitação para a restauração da exposição permanente "Brasil
Através da Moeda" junto ao proponente Maurício Couto Beviláqua. Valor global: R$ 7.297,50. Valor a ser
pago no exercício: R$ 7.297,50. Rubrica contábil: 60800-4608-7 - Produções e Eventos do Centro Cultural.
Data de execução: de 13.03.98 a 1 6.03,98. Data de ratificação: 05.03.98.

No Extrato de Inexigibilidade de Licitação, publicado no Diário Oficial de 02 de março de 1998, Seção III, pág.13,
onde se lê: OF GEACS AP 005/97,... leia-se: OF GEACS AP 047/98.

(Of. n9 49/98)

Escritório de Negócios em Vitória
EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 3.0172.0000474-3; OBJETO' Venda de imóvel sito à Rua 34 Cd. 28, Lt. 15 - Bairro ColUmbia, na
cidade de Colatina no estado de Espirito Santo; INTERESSADO: Nilson Rodrigues de Freitas
VALOR: R$ 2.728,80 (dois mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24,Inciso V, da Lei n°8.666, de 21.06.93; APROVAÇÃO
: José Garcia de Souza Gerente da Agência Colatina/ES ; RATIFICAÇÃO: Luiz Alberto Daros - Superintendenté de Negócios/ES.

Processo: 98/004 (8244) - Centro Cultural Banco do Brasil - Com base no caput do artigo 25 da Lei
8.666/93, foi ratificada a inexigibilidade de licitação para a realização de 70 Oficinas Educativas do CCBB,
para o trimestre abril/maio/junho/98, com os temas: "Viajando o Mundo Através da Dança", "Cantigas de
Rodas e Danças Populares" e "Pantomima Literária", junto ao proponente Conexão Eventos e Produções
Artísticas Ltda. Valor global: R$ 32.747,40, Valor a ser pago no exercício: RS 32.747,40. Rubrica
contábil: 60800.4608-7 - Produções e Eventos do Centro Cultural. Data de execução: de 01.04.98 a
26.06.98. Data de ratificação: 05.03.98.

Processo: 98/005 (8244) - Centro Cultural Banco do Brasil - Com base no caput do artigo 25 da Lei
8.666/93, foi ratificada a inexigibilidade de licitação para a realização de 01 apresentação do espetáculo "Um
Homem Chamado Shakespeare" para o Centro Cultural Banco do Brasil, junto ao proponente Lúdico
Produções Artísticas Ltda. Valor global: R$ 7.000,00. Valor a ser pago no exercício: R$ 7.000,00. Rubrica
contábil: 60800.4608-7 - Produções e Eventos do Centro Cultural. Data de execução: 10.03.98. Data de
ratificação: 05.03.98.

PROCESSO: 3.0172.0000469-7; OBJETO: Venda de imóvel sito à Rua 34 Cd. 28, Lt. 05 - Bairro Colúmbia, na
cidade de Colatina no estado de Espirito Santo; INTERESSADO: Joseli de Oliveira
VALOR.: R$ 2.728,80 (dois mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos)
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24,Inciso V, da Lei n°8.666, de 21.06.93; APROVAÇÃO: José Garcia de Souza Gerente da Agência Colatina/ES ; RATIFICAÇÃO; Luiz Alberto Daros - Superintendente de Negócios/ES.

(Of . n9 49/98-)

CLAUDIO DE CASTRO VASCONCELOS
Chefe do Centro
(Of. s/n9)
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Unidade de Função de Infra-Estrutura
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Extrato do Segundo Termo de Aditivo ao Contrato 95/009(1953) - CESEC Goiânia (GO), firmado em 07.07,95.
CONTRATADA: RODOBAN Transportes Terrestres e Aéreos Ltda. OBJETO: Contrafação de serviços de coleta,
transporte e entrega de documentos e materiais entre dependências jurisdicionadas ao CESEC Goiânia (GO),
relativo ao CONVITE 95/009(1953). FINALIDADE: Alteração da cláusula de reajuste. DATA DA ASSINATURA:
03.02.98. CONTRATADA: Zarcone Construções, Serviços e Transportes Ltda. OBJETO: Contratação de serviços
de limpeza e conservação na Agência Asa Sul 507 (DF). MODALIDADE. CONCORRÊNCIA 97/128 (1958) CESEC Infra-Brasília (DF) RUBRICA: Despesas com Imóveis de Uso - Serviços de Limpeza Autorizados pelo
DEMAS. VALOR MENSAL: R$ 1.279,92. VALOR TOTAL: R$ 15.359,04. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
DATA DA ASSINATURA: 04.03.98. CONTRATADA: Veg Administração e Serviços Ltda. OBJETO: Contratação
de serviços de limpeza e conservação em diversas dependências. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 97/128
(1958) - CESEC Infra-Brasília (DF). RUBRICA: Despesas com Imóveis de Uso - Serviços de Limpeza Autorizados
pelo DEMAS. VALOR MENSAL: R$ 2.853,75. VALOR TOTAL: R$ 34.245,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
DATA DA ASSINATURA: 04.03.98. CONTRATADA: Athenas Administração e Serviços Ltda. OBJETO:
Contratação de serviços de limpeza e conservação na Agência Asa Sul 516/PAB SUMED. MODALIDADE:
CONCORRÊNCIA 97/128 (1958) - CESEC Infra-Brasília (DF). RUBRICA: Despesas com Imóveis de Uso Serviços de Limpeza Autorizados pelo DEMAS . VALOR MENSAL: R$ 1.313,72. VALOR TOTAL: R$ 15.764,64.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. DATA DA ASSINATURA: 04.03.98. CONTRATADA: Servicol Serviços de
Conservação e Limpeza Ltda. OBJETO: Contratação de serviços de limpeza e conservação em diversas
agências. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 97/128 (1958) - CESEC Infra-Brasília (DF). RUBRICA: Despesas
com Imóveis de Uso - Serviços de Limpeza Autorizados pelo DEMAS . VALOR MENSAL: R$ 3.617,49. VALOR
TOTAL: R$ 43.409,88. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. DATA DA ASSINATURA: 04.03.98. CONTRATADA:
Confederai Vigilância e Transportes de Valores Ltda. OBJETO: Contratação de serviços de coleta, transporte e
entrega de documentos e materiais. MODALIDADE, CONCORRÊNCIA 97/114 (1958) - CESEC Infra-Brasília
(DF). RUBRICA: Despesas de Comunicações - Seviços de Malotes - Contratação de Trajeto Agências/CESEC
Jurisdicionante. VALOR MENSAL: R$ 14.114,52. VALOR TOTAL: R$ 169.374,24. PRAZO DE VIGÊNCIA. 12
meses. DATA DA ASSINATURA 16.02.98. CONTRATADA: Santana Conservadora S/C Ltda. OBJETO.
Contratação de Serviços de Limpeza e Conservação na Agência Pato Branco (PR). MODALIDADE: CONVITE
97/123 (1915) - CESEC São José dos Pinhais (PR) RUBRICA: Despesas com Imóveis de Uso - Serviços de
Limpeza. VALOR MENSAL: R$ 1.080,00. VALOR TOTAL. 12.960,00 PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses DATA
DA ASSINATURA' 02.02.98 CONTRATADA: GESEL - Gerenclamento de Serviços e Mão de Otra Ltda.
OBJETO: Contratação de Serviços de Operação de Telefonia na Agência Capariam (PR). MODALIDADE
CONVITE 97/126 (1915) - CESEC São José dos Pinhais (PR) RUBRICA: Despews de Cominicaçõ.r. • Serviços
de Telefonia Outras Despesas. VALOR MENSAL: R$ 529,28 VALOR TOTAL: R$ 8351.36. PRAZO DO
VIGÊNCIA: 12 meses. DATA DA ASSINATURA: 16.02.98. CONTRATADA: Emplac Empresa Paranaense de
Limpeza e Conservação S/C Ltda. OBJETO: Contratação de Serviços de Limpeza e Conservação na Agência
Campina da Lagoa (PR). MODALIDADE: CONVITTE 98/003 (1915) - CESEC São José dos Pinhais (PR).
RUBRICA: Despesas com Imóveis de Uso - Serviços de Limpeza VALOR MENSAL: R$ 442,06. VALOR TOTAL:
R$ 5.304,72. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. DATA DA ASSINATURA. 02.03,98. CONTRATADA. Emplac
Empresa Paranaense de Limpeza e Conservação S/C Ltda. OBJETO. Contratação de Serviços de Limpeza e
Conservação na Agência Terra Boa (PR). MODALIDADE: CONVITTE 98/003 (1915) - CESEC São José dos
Pinhais (PR). RUBRICA: Despesas com Imóveis de Uso - Serviços de Limpeza. VALOR MENSAL: R$ 442,06.
VALOR TOTAL: R$ 5.304,72. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. DATA DA ASSINATURA: CONTRATADA:
Jampress Transportes e Entregas Rápidas Ltda. OBJETO: Contrafação de Serviços de Transporte na Agência
Centro Curitiba (PR). MODALIDADE: CONVITE 98/008 (1915) - CESEC São José dos Pinhais (PR). RUBRICA:
Despesas de Transporte - Outras despesas. VALOR MENSAL: R$ 976,00. VALOR TOTAL: R$ 11.712,00.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. DATA DA ASSINATURA: 25.02.98. CONTRATADA: Jampress Transportes o
Entregas Rápidas Ltda. OBJETO: Contratação de Serviços de Transporte na Agência Portão - Curitiba (PR).
MODALIDADE: CONVITE 98/008 (1915) - CESEC São José dos Pinhais (PR). RUBRICA: Despesas de
Transporte - Outras despesas. VALOR MENSAL: R$ 970,00. VALOR TOTAL: R$ 11.640,00. PRAZO DE
VIGÊNCIA: 12 meses. DATA DA ASSINATURA: 25.02.98.
AVISO DE PENALIDADE
Tomamos público que a empresa 3N's Comércio Serviços e Conservação Ltda. - CGC 35.053.883/0001-82, com
endereço na Rua Assunção, 886 - Centro - Fortaleza (CE), está suspensa do direito de participar em licitações e
contratar no âmbito do Banco do Brasil S.A., pelo período de 2 anos. Fundamento legal: Inciso III do Art. 87 e
inciso III do Art. 88 da Lei 8.666/93.
RENATO ROSAL PORTO
Gerente Executivo
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS: 98/074 (8561) - OBJETO: Reforma sem ampliação para relocalização da dependência Agência Avenida Pacaembu - São Paulo (SP) - EMPRESA VENCEDORA: Montes Aureos Construções e
Empreendimentos Ltda. A Partir desta data, os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados,
conforme parágrafo 5* do Artigo 109 da Lei 8.866/93.
CARLOS EDUARDO DA ROCHA LEAL
Gerente do Cesec

(Of.. n9 193/98)

Diretoria de Recursos Humanos
Gerência de Desenvolvimento Profissional
EXTRATO DE INERIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONTRATADO: HSM Cultura Desenvolvimento Ltda.OBJETO: Prestação de Serviços de
Treinamento - Palestra "Competing for the Future", a ser proferida pelo Dr. C. E.
Prahalad, no dia 03.04.98. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93.
VALOR: R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). DATA DA ASSINATURA: 19.02.98.
RATIFICAÇÃO: José Francisco de Carvalho Rezende - Gerente Executivo, em 19.02.98.

(of. n9 17/98)

Divisão deCapacitação Profissional
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Contratado: MISSION EDIÇÕES E EVENTOS-DESENV_PROFISSIONAL E
PUBLICIDADE LTDA. Objeto: Treinamento:1° Jornada de Planejamento
Tributário . Fundamentação legal: Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666
de 21.06.93. Rubrica: 61736.0199-4. Valor Total: R$ 2.350,00. Prazo
de Vigência: 10.03.98 a 12.03.98. Data da Assinatura do Contrato:
03.03.98. Ratificação:Natsuko Cinagava Sato, Gerente de Divisão
e.e., em 03.03.98.
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Contratado: SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUÇÃO/CPGE. Objeto:
Treinamento:Mercado de Capitais, Mercados Futuros e de Commodities.
Fundamentação legal: Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666 de
21.06.93.Rubrica: 61736.0199-4. Valor Total:R$ 6.000,00.Prazo de
Vigência: 16.03.98 a 16.11.98. Data da Assinatura do Contrato:
03.03.98.Ratificação:Natsuko Cinagava Sato, Gerente de Divisão e.e.,
em 03.03.98.
Contratado: FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI-RJ. Objeto: Treinamento:
Gerenciando a Qualidade Total em Serviços. Fundamentação
Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666 de 21.06.93. Rubrica: 61736.01994. Valor Total: R$ 2.040,00. Prazo de Vigência: 09.03.98 a
12.03.98. Data da Assinatura do Contrato: 03.03.98. Ratificação:
Natsuko Cinagava Sato, Gerente de Divisão e.e., em 03.03.98.
(Of.. n9 24/98)

Contratado: IBM DO BRASIL INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. Objeto:
TREINAMENTO - DB76 - 0}32/mvs - PERFORMANCE E AJUSTE DE APLICAÇÕES,
Fundamentação: Artigo 25 "caput", da Lei 8.666, de 21.06.93. Rubrica:
61736.0199-4. Valor Total: R$ 2.791,11. Prazo de Vigência: 11.03 a
13.03.98. Data da Assinatura: 02.03.98. Ratificação: Pedro Paulo
Carbone - Gerente de Divisão em 02.03.98.
Vif. no 25/9 )

Contratado: FGV-ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO
=SP. Obletu: Trelnamanto.COMÉRCIO EXTERIOR . Fundamentação legal
Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666 de 21,06.93. Rubrica: 61736.01994. Valor Total . R$ 3.806,00, Prazo de Vigência: 17.03.98 a
07.07.98. Data da Assinatura do Contrato.02.03.98. Ratificação:Pedro
Paulo Carbone, Gerente de Divisão, em 02.03.98.
Contratado: FGV-ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SP-EAESP.
Objeto. Treinamento:Administração de Instituições Financeiras
(Banking). Fundamentação legal: Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666 de
21.06.93.Rubrica: 61736.0199-4. Valor Total:R$ 2.157,00.Prazo de
Vigência: 17.03.98 a 07.07.98. Data da Assinatura do Contrato:
02.03.98.Ratificacão:Pedro Paulo Carbone, Gerente de Divisão, em
02.03.98.
(of. n9 26/98)
Contratado: CARTA MAIOR PUBLICAÇÕES E PROMOÇÕES LTDA. Objeto:
Treinamento: Direito Bancário. Fundamentação legal: Artigo 25,
"caput", da Lei 8.666 de 21.06.93. Rubrica: 61736.0199-4. Valor
Total: R$ 3.600,00. Prazo de Vigência: 03.03.98 a 07.03.98. Data da
Assinatura do Contrato: 03.03.98. Ratificação: Pedro Paulo Carbone,
Gerente de Divisão, em 26.02.98.
Contratado: INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RESEARCH. Objeto:
Treinamento: Cobrança e Recuperação de Crédito. Fundamentação legal:
Artigo 25, "caput", da Lei 8.666 de 21.06.93. Rubrica: 61736.0199-4.
Valor Total: R$ 2.914,73. Prazo de Vigência: 30.03.98 a 31.03.98.
Data da Assinatura do Contrato: 27.02.98. Ratificação: Pedro Paulo
Carbone, Gerente de Divisão, em 27.02.98.
Contratado: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. Objeto: Treinamento:
Administração de Banco de Dados Oracle7.Fundamentação legal: Artigo
.25, inciso I, da Lei 8.666 de 21.06.93. Rubrica: 61736.0199-4. Valor
Total: R$ 8.700,00. Prazo de Vigência: 02.03.98 a 06.03,98. Data da
Assinatura do Contrato: 27.02.98. Ratificação: Pedro Paulo Carbone,
Gerente de Divisão, em 02.03.98.
Contratado: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. Objeto: Treinamento:
Backup & Recovery de Banco de Dados Oracle7.Fundamentação legal:
Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666 de 21.06.93. Rubrica: 61736.0199-4.
Valor Total: R$ 5 .220,00. Prazo de Vigência: 09.03.98 a 11.03.98.
Data da Assinatura do Contrato: 27.02.98. Ratificação: Pedro Paulo
Carbone, Gerente de Divisão, em 02.03.98.
Contratado: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. Objeto: Treinamento:
Otimização de Performance de Banco de Dados Oracle7.Fundamentação
legal: Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666 de 21.06.93. Rubrica:
61736.0199-4. Valor Total: R$ 6.960,00. Prazo de Vigência: 16.03.98
a 19.03.98. Data da Assinatura do Contrato: 27.02.98. Ratificação:
Pedro Paulo Carbone, Gerente de Divisão, em 02.03.98.
Contratado: TOP DE VENDAS, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
LTDA. Objeto: Treinamento: Encantando o Cliente e Alavancando
Vendas.Fundamentação legal: Artigo 25, inciso II, da Lei 8.666 de
21.06.93. Rubrica: 61736.0199-4. Valor Total: R$ 5.400,00. Prazo de
Vigência: 27.02.98. Data da Assinatura do Contrato: 27.02.98.
Ratificação: Pedro Paulo Carbone, Gerente de Divisão, em 02.03.98.
Contratado: GRUPO OPÇÕES DE TREINAMENTO LTDA. Objeto: Treinamento:
Derivativos/Produtos Estruturados: Simulação. Fundamentação legal:
Artigo 25, inciso II,da Lei 8.666 de 2.1.06.93. Rubrica: 61736.0199-4.
Valor Total: R$ 26.000,00. Prazo de Vigência: 02.03.98 a 06.03'.98,
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do Contrato: 27.02. 98. Ratificação : Pedro Paulo
Carbone, Gerente de Divisão, em 02.03.98.

Data da Assinatura

Contratado: MANTEL MARKETING LTDA. Objeto: Treinamento: EXPONET - 9°
Congresso Nacional de Redes, Telecomunicações e Internet.
Fundamentação legal: Artigo 25, "caput", da Lei 8.666 de 21.06.93.
Rubrica: 61736.0199-4. Valor Total: R$ 9.936,00. Prazo de Vigência:
17.03.98 a 20.03.98. Data da Assinatura do Contrato: 02.03.98.
Ratificação: Natsuko Cinagava Sato, Gerente de Divisão, em exercício,
em 03.03.98.
Contratado: MANTEL MARKETING LTDA. Objeto: Treinamento:INTERNET WORLD
- 8° Congresso Internacional sobre Internet. Fundamentação legal:
Artigo 25, "caput", da Lei 8.666 de 21.06.93. Rubrica: 61736.0199-4.
Valor Total: R$ 2.484,00. Prazo de Vigência: 27.10.98 a 31.10.98.
Data da Assinatura do Contrato: 02.03.98. Ratificação: Natsuko
Cinagava Sato, Gerente de Divisão, em exercício, em 03.03_98.
Contratado: MANTEL MARKETING LTDA. Objeto: Treinamento: E-COMMERCE
BRASIL, Congresso, Fundamentação legal: Artigo 25, "caput", da Lei
8.666 de 21.06.93. Rubriáa: 61736.0199-4. Valor Total: R$ 4.158,00.
Prazo de Vigência: 02.06.98 a 05.06.98. Data da Assinatura do
Contrato: 02.03.98. Ratificação: .Natsuko Cinagava Sato, Gerente de
Divisão, em exercício, em 03.03.98.
Contratado: MANTEL MARKETING LTDA. Objeto: Treinamento: EXPONET - 9°
Congresso Nacional de Redes, Telecomunicações e Internet.
Fundamentação legal: Artigo 25, "caput", da Lei 8.666 de 21.06.93.
Rubrica: 61736.0199-4. Valor Total: R$ 6.399,00. Prazo de Vigência:
14.04.98 a 17.04.98. Data da Assinatura do Contrato: 02.03.98.
Ratificação.: Natsuko Cinagava Sato, Gerente de Divisão, em exercício,
em 03.03.98.
Contratado: MANTEL MARKETING LTDA. Objeto: Treinamento: DBFORUM/DB
EXPO - 8° Congresso Nacional de Novas Tecnologias e Aplicações em
Banco de Dados. Fundamentação legal: Artigo 25, "caput", da Lei 8.666
de 21.06.93. Rubrica: 61736.0199-4. Valor Total: R$ 6.399,00. Prazo
de Vigência: 14.04.98 a 17.04.98. Data da Assinatura do Contrato:
02.03.98. Ratificação: Natsuko Cinagava Sato, Gerente de Divisão, em
exercício, em 03.03.98.
Contratado: MANTEL MARKETING LTDA. Objeto: Treinamento:DEVELOPERS &
OBJECT FORUM - 7° Congresso Nacional de Desenvolvimento de Sistemas e
Orientação a Objetos. Fundamentação legal: Artigo 25, "caput", da Lei
8.666 de 21,06.93. Rubrica: 61736.0199-4. Valor Total: R$ 5.319,00.
Prazo de Vigência: 20.10.98 a 23.10.98. Data da Assinatura do
Contrato: 02.03.98. Ratificação: Natsuko Cinagava Sato, Gerente de
Divisão, em exercício, em 03.03.98.
Contratado: MANTEL MARKETING LTDA. .Objeto: Treinamento: 5° Congresso
Nacional sobre Tecnologia de Switches e ATM. Fundamentação legal:
Artigo 25, "caput", da Lei 8.666 de 21.06.93. Rubrica: 61736.0199-4.
Valor Total: R$ 2.376,00. Prazo de Vigência: 27.10.98 a 29.10.98.
Data da Assinatura do Contrato: 02.03.98. Ratificação: Natsuko
Cinagava Sato, Gerente de Divisão, em exercício, em 03.03.98.
(Of. n9 29/98)
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Contratante: Banco da Amazónia S.A, Contratada: Gazeta Mercantil S/A, Objeto: Renovação do contrato de utilização do "Sistema Invest News", versão monousuário; Valor. R$ 6.480,00; Enquadramento Legal: Art. 25 da Lei
8.666; Vigência: 19.02.98 a 31.12.98; Assinatura: 19.02.98.
(Of. n9 52/98)

Banco do Nordeste do Brasil S/A
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Espécie' 1° Aditivo ao Contrato n° 5599 de Prestação de serviços de manutenção corretiva de extintores de
incêndio, por intervenção, firmado entre o Banco do Nordeste e a empresa A. EDSON CORDEIRO COMERCIAL LTDA, Objeto. Alterar as alíneas C) 'Dos Custos', para inclusão da rubrica de dotação orçamentária e F)
'Forma de Reajuste', Fundamento legal. Adequá-lo à lei 8.666/93 e atender ao que determina a Resolução n°
10 do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais-CCE, Vigência a partir da data de assinatura: 5/3/98;
Espécie: 17° Aditivo ao Contrato n° 4428 de Prestação de serviços de digitação, firmado entre o Banco do
Nordeste e a empresa ORBRAL-ORG. BRAS. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA; Objeto: Prorrogar a
vigência do contrato por mais 30 meses e alterar a letra E) 'Forma de Reajuste' e a Cláusula Primeira; Fundamento legal. Lei 8.666/93-e atender soque determina a Resolução n° 10 do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais-CCE, Prazo de vigência. 1°/2198-a 31/7/2000; Valor total do Aditivo: R$ 157.240,80
sendo R$57:654,96 em 1998, R$ 62 896,32 em 1999 e R$ 36.689,52 em 2000; Data de assinatura: 30/1/98;
Espécie: CONTRATO n° 1998/34 de Locação de imóvel, firmado entre o Banco do Nordeste e o Sr. FRANCISCO CHAVES CAVALCANTE RODRIGUES; Objeto: Locação de imóvel não residencial destinado a guarda de
bens apreendidos de clientes, pela agência de lguatu-CE; Fundamento legal: Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93,
Lei 8.245/91 e Proposta de Ação Administrativa da Célula de Administração do Património, ref. 98/1531-3, de
8/1/98; Prazo de vigência: 1°/2198 a 31/1/2000; Valor total contratado: R$ 7.200,00 sendo R$ 3.300,00 em 1998,
R$ 3.600,00 em 19990 R$ 300,00 em 2000; Data de assinatura: 1°/2/98;
Espécie CONTRATO n° 1998/38 de Prestação de serviços de digitação, firmado entre o Banco do Nordeste e a
empresa ESUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA; Objeto: Contratação de 02 US de digitação, sendo 01 US
para a agência de Presidente Dutra-MA e 01 US para a agência de Zé Doca-MA; Fundamento legal: Lei
8.666/93, Edital 97/087 de 21/11/97 e Informação COLIC.98/036, de 2/3/98; Prazo de vigência: 2/3/98 a
31/5/2001; Valor total contratado: R$ 97.512,48 sendo In 25.003,20 em 1998, R$ 30.003,84 em 1999, R$
30.003,84 em 20000 R$ 12.501,60 em 2001; Data de assinatura: 2/3/98;
Espécie' CONTRATO n° 1998/37 de Prestação de serviços de recepcionista, firmado entre o Banco do Nordeste
e a empresa LIDERANÇA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA; Objeto: Contratação dos serviços de 01 US de
recepcionista para a CENOP-Montes Claros (MG); Fundamento legal: Lei 8.666/93, Informação COLIC.98/037,
de 2/3/98 e Edital n° 97/097, de 23/12/97; Prazo de vigência: 2/3/98 a 28/2/99; Valor total contratado: R$
11.032,68 sendo R$ 9.193,90 em 1998 e R$ 1.838,78 em 1999; Data de assinatura: 2/3/98.
AVISO DE ALTERAÇÃO
Concorrência 97/069 - Objeto' Contratação dos serviços de limpeza/conservação, copa, digitação e operação
de central telefónica para Unidades do Banco localizadas no Estado do Rio Grande do Norte. A abertura dos
documentos de habilitação e propostas foi adiada para o dia 16.04.98, às 09:00 horas. O novo Edital, com alterações, poderá ser adquirido na Av. Paranjana, 5.700 -Bloco E-1 Superior Passará - Fortaleza-CE, no horário
das 08:00 às 14:00 horas. Também disponível na INTERNET, no endereço; http://mvw.banconordeste.gov.br .
Outras informações serão prestadas através dos telefones (085) 299-3352, 299-3290 e 299-3044, FAX (085)
299-3417.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
(Of.. n9 304/98)

PRESTAÇÃO DE CONTAS
IRBBrasillRmssegurosS.A.

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS M9 7/98
OBJETO: Contratação dos Serviços de Transporte de Funcionários ern Serviço e Material, na cidade do Rio de Janeiro,
DATA/HORA: 01/04/98 às 11:00 h., LOCAL. Av. Marechal Câmara, 171 - 90 andar - auditório - Rio de Janeiro - RJ.
CADASTRAMENTO : A documentação para o cadastramento deverá ser entregue até o dia 26/03/98 às 17.00 h. A integra
do Edital c demais esclarecimentos poderão ser obtidos na Av. Marechal Câmara. 171 - loja 11 - Seção de Expedição Castelo - RJ - telefone: 272-0844

TOMADA DE PREÇOS N9 8/98
OBJETO: Contratação dos Serviços de Perícia Odontológica na cidade do Rio de Janeiro: DATA/HORA: 01/04/98 às
15:00 h.: LOCAL: Av. Marechal Câmara, 171 - 9° andar - auditório - Rio de Janeiro - RJ; CADASTRAMENTO: A
documentação para o cadastramento deverá ser entregue até o dia 26/03/98 às 17:00 h. A integra do Edital e demais
esclarecimentos poderão ser obtidos na Av. Marechal Câmara, 171 - loja II - Seção de Expedição . Castelo - RJ - telefone:
272-0844.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
(N9 87.201 - 10-3-98 - R$ 73,90)

Banco da Amazônia S/A
EXTRATOS DE ' INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Contratante: Banco da Amazônia S.A.; Contratada: American Bank Note Company', Objeto: Fornecimento de
60.331 unidades do modelo 09158 - Cartão Magnético do tipo INSS; Licitação: Tomada de Preços 97/021; Crédito:
Recursos Disponíveis em Orçamento; Valor: R$ 19.811,50; Vigência: 10.02.98 até o término do estoque; Assinatura: 10.02.98.
Contratante: Banco da Amazônia S.A.; Contratada: American Bank Note Company; Objeto: Fornecimento de
29.119 unidades do modelo 09158 - Cartão Magnético do tipo INSS; Licitação: Convite 97/169; Crédito: Recursos
Disponíveis em Orçamento; Valor: R$ 10.864,26; Vidência: 10.02.98 até o término do estoque; Assinatura: Em
10.02.98.
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Gabinete do Ministro
EXTRATO DE CONVENTO
Extrato de Convênio de Delegação n° 002/98 celebrado entre a União, por intermédio do Ministério dos
Transportes, e o Estado do Mato Grosso, com a interveniência da Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP, para a administração e a exploração do Porto de Flinial de Cáceres Objeto. Delegação da União
para o Estado de Mato Grosso, da administração e exploração do Porto Flinial de Cáceres, nos termos da Lei n°
9.277 de 10 de maio de 1996, regulamentada pelo Decreto n° 2247, de 06 de junho de 1997, observadas as
disposições da Lei n°8630, de 25 de fevereiro de 1993 Prazo. O prazo da presente delegação é de 25 (vinte-e
cinco) anos, prorrogável na forma da Lei n° 9277/96 Vigência o presente instrumento entra em vigor no
primeiro dia do mês subsequente de sua assinatura Data da Assinatura . 04 03 08; Assinam- Pelo Ministério, o
Sr. ELISEU LEMOS PADILHA - Ministro de Estado dos Transportes e o Sr. WILDJAN DA FONSECA
MAGNO, Secretário de Transportes Aquaviários; pelo Estado do Mato Grosso, o Sr. DANTE MARTINS DE
OLIVEIRA - Governador; pela interveniente o Sr. MARCELO DE AZEREDO, Diretor - Presidente da
CODESP.
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mil, quatrocentos e cincoenta reais e vistas três centavos) e RS 87.227,76 (Oitenta e sete mil, duzentos e vinte e sete reais e
setenta e seis centavos) para a parcela de Reajustamento. PRAZO: Previsto para se vencer em 13/10/98. Processo n°
51210.001.468/94-31. DATA DA ASSINATURA: 05/03/98.
(NO 87.202 - 10-3-98 - R$ 59,12)

CONTRATANTE. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, representado pelo seu Diretor-Geral,
Mauricio Hasenclever Borges CONTRATADA Cab Consultores Associados Brasileiros S.A , representada por
José Silvério Vasconcelos Barros, Representante Legal e Responsável Técnico INSTRUMENTO- PG-028/97-00
ESPÉCIE - 3° Termo Aditivo PG-028/97-03 RESUMO DO OBJETO - Prorrogação de Prazo ao Contrato de
Consultoria PG-028/97-00, para elaboração de Programa de Exploração de Rodovia com projeto básico na
Rodovia BR-101/AL; trecho: Div. PE/AL - Div.AUSE. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 8.666/93, art. 57,inciso I, §
1° tem I e na Cláusula Sexta do Contrato PG-028/97-00. PRAZO - O prazo-contratual com vencimento previsto
para 02102/98, fica prorrogado por mais 87 (oitenta e sete) dias consecutivos, passando a se vencer em 30/04/98.
Processo n° 51100.001241/97-85.DATA DA ASSINATURA. 30/01/98.

(N9 87.222 - 10-3-98 - R$ 59,12)

(Of.. n9 124/98)

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITÃÇÃO N9 3/98
do
N. Processo: 51100001159/98-87 Objeto: Renovação de assinatura anual
Maxpress, fornecido pela Maxetron Serv. Inf. Repre. S/C Ltda. em atendimen(quatro
to ao Serviço de Comunicação Social/GAB. No valor de R$ 4.700,00
mil e setecentos reais)
Contratada: MAXETRON SERVICOS INFORMACOES & REPRESENTACOES S/C LTDA
Fundamento Legal: Artigo 25 , inciso I , da Lei 8.666/93
Justificativa: Fornecedor exclusivo'
Declaração de Inexigibilidade em 02/03/1998
Nome: JOSÉ GILVAN PIRES DE SÁ
Cargo: Eng° Diretor de Administração e Finanças
Ratificação em 02/03/1998
Nome: MAURÍCIO HASENCLEVER BORGES
Cargo: Diretor Geral do DNER
Valor: R$ 4.700,00
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 88,68 )
EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N9 4/98
N. Processo: 51100009079/98-52 Objeto: Renovação de assinaturas do Boletim
de Licitações e contratos - BLC e Boletim de Direito Administrativo - BDA,
para atender ao Serviço de Administração e Finanças dos distritos, bem como
à Procuradoria Geral, auditoria, e demais Setores da Sede Central.
Contratada: EDITORA NDJ LTDA
Fundamento Legal: Artigo 25 , inciso I , da Lei 8.666/93
Justificativa: Fornecedor exclusivo
Declaração de Inexigibilidade em 17102/1998
Nome: JOSÉ GILVAN PIRES DE SÁ
Cargo: Eng° Diretor de Administração e Finanças
Ratificação em 17/02/1998
Nome: MAURÍCIO HASENCLEVER BORGES
Cargo: Diretor Geral do DNER
Valor: R$ 91.961,50
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 88,68 )

CONTRATANTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, representado pelo seu Diretor-Geral,
Mauricio Hasenclever Borges. CONTRATADA: Construtora Ferfranco Ltda., representada por João Pedro Ferreira
de Souza, Representante Legal e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PG-140/93-00. ESPÉCIE - 11° Termo
Aditivo P-140/93-1 1. RESUMO DO OBJETO: Suspensão de Prazo, referente ao Contrato de Empreitada PG140/93-00, para execução de obras de restauração rodoviária na Rodovia BR-101/ES; trecho: Div. BA/ES - Div.
ES/RJ; subtrecho: João Noiva - Timbui; segmento: km 201,0 - km 238,8; com extensão de 37,0 km.
FUNDAMENTO LEGAL: No art. 50 do Dec-Lei n°2300/86, Lei n° 8.666/93, art. 57 § 1° inc. III c/c o art. 121 e na
Cláusula Sexta do Contrato PG-140/93-00. PRAZO - O prazo contratual com vencimento previsto para a data de
14.03.98, fica suspenso a partir de 01.01,98, restando um saldo de 73 (setenta e três) dias consecutivôs a
restituir. Processo n°51270.001319/93-31. DATA DA ASSINATURA: 04.03.98.
(N9 87.220 - 10-3-98 -

R$ 59,12)

8° Distrito Rodoviário Federal
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIAS
EDITAL N9 6 8/9 8-0 8
Departamento Nacional de Estradas-de Rodagem - DNER, Autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes,
Através do 8° Distrito Rodoviário Federal, toma público a todos os interessados, que o fará realizar às 10:00 hs
do dia 14/04/98, na sede deste Distrito Rodoviário, Concorrência para contratação das obras de manutenção, na
Rodovia BR-116/SP - Régis Bittencourt, Trecho: Div.RJ/SP - Div. SP/PR, Subtrecho: Km 268,9 Km 394,4.
Edital em epígrafe, estará disponível ao público para aquisição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Edital e Informações: Sede do 8° Distrito Rodoviário Federal, sito à Rua Ciro Soares de Almeida, 180 Vila Maria
- São Paulo, de 8:00 às 12:00 das 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis.
Processo n°51.180.001.835/97-52.

EDITAL NO 6 9/9 8-0 8
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, Autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes,
Através do 8° Distrito Rodoviário Federal, toma público a todos os interessados, que o fará realizar às 10:00 lis
do dia 16/04/98, na sede deste Distrito Rodoviário, Concorrência para contratação das obras de manutenção, na
Rodovia BR-116/SP - Régis Bittencourt, Trecho: Div.RJ/SP - Div. SP/PR, Subtrecho: Km 394,4 Km 588,6.
Edital em epígrafe, estará disponível ao público para aquisição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Edital e Informações: Sede do 8° Distrito Rodoviário Federal, sito à Rua Ciro Soares de Almeida, 180 Vila Maria
- São Paulo, de 8:00 às 12:00 das 13:00 às 17:00 horas nos dias (deis.
Processo n 51.180.001.835/97-52.

São Paulo, 10 de março de 1998
DEUZEDIR MARTINS
Chefe do Distrito
(Of. nr? 1 24/9 8)

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Pennissor: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, representado pelo Chefe do 170
DRF Eng° Aristides Navarro de Carvalho Filho. Permissionário: TELEST - Telecomunicações do Espirito
Santo S/A, representado pelo Sr. Vicente de Paulo Faria Zarib
t rano. Instrumento: PD - 17.004/98.
Espécie: Contrato de Permissão Especial de Uso. Resumo do Objeto: Permissão para implantação de
canalização subterrânea na Rodovia BR - 262, Km 8, projeto n° 2220 - 5024/97. Fundamento Legal:
Parágrafo único do art. 121 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 2° do Decreto - Lei n°512, de 21 de
março de 1969 e inciso II do art. 50 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria n° 257, de 21 de
novembro de 1991 - MINFRA. Prazo de Vigência: 2 (dois) anos a partir.da data da publicação do extrato
no D.O.U. Proc. Adm. n° 51270.003262/97-10. Data da Assinatura: 27/02/98.
Perrnissor: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, representado pelo Chefe do 170
DRF Eng° Aristides Navarro de Carvalho Filho. Permissionário: TELEST - Telecomunicações do Espirito
Santo S/A, representado pelo Sr. Vicente de Paulo Faria Zambrano. Instrumento: PD - 17.005/98.
Espécie: Contrato de Permissão Especial de Uso. Resumo do Objeto: Permissão para travessia de cabo
telefônico sobre a BR - 259, Km 46 + 300m, Colatina/ES, projeto n° 4320-5510/97 Fundamento Legal:
Parágrafo único do art. 121 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 2° do Decreto-Lei n°512, de 21 de
março de 1969 e inciso II do art. 50 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria n° 257, de 21 de
novembro de 1991 - MINFRA. Prazo de Vigência: 2 (dois) anos a partir da data da publicação do extrato
no D.O.U. Proc. Adm. n°51270.004218/97-63. Data da Assinatura: 27/02/98.
(of. n9 2 2/9 8-TELE.ST)

CONTRATANTE: Departamento ^Nacional de Estradas de Rodagem, representado pelo seu Chefe .do 11°DRF, Francisco
Campos de Oliveira. CONTRATADA: Eduardo Andraus Engenharia Civil, representada por, Eduardo Andraus,
Representante Legal. e Responsável Técnico. INSTRUMENTO: PD/I1-018/94-00. ESPÉCIE: 11° Termo Aditivo PD/11018/94-11. RESUMO DO OBJETO: Aumento de Valor ao Contrato de manutenção rodoviária da BR-364/MT, trecho: Divisa
GO/MT - Divisa MT/RO, subtrecho: Entr. MT-260(Pensão Séca) - Entr. Av. Fernando Corres e Entr. BR-070 (B) (Várzea
Grande) - Entr. MT-246'(B). FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso II, "d" da .Lei. ri°. 8.666/93 e Cláusula Quinta. do
Contrato. DO VALOR: O valor do contrato passa a ser fixado em Rã 2.409.677,99 (Dois milhões, quatrocentos e nove mil,
seiscentos e setenta e-sete reais e noventa e nove centavos), sendo RS 2.322.450,23 (Dois milhões, trezentos e-vinte e dois

9° Distrito Rodoviário Federal
AVISOS DE ABERTURA DE PROPOSTAS
CONCORRENCIA
EDITAL N9 5/98-09

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem DNER., Autarquia Federal, vinculada ao
Ministério dos Transportes, através do 9' Distrito Rodoviário Federal, convoca todos os
Interessados na lidtação do Edital em epígrafe a comparecerem ás 10:00 horas do dia 29.03.98, no
Auditório da sede do 9° DRF/DNER á Av. Victor Ferreira do Amaral 1.500 - Tarumã - Curitiba
- Paraná, com a finalidade de dar prosseguimento aos trabalhos da referida licitaçao, com a
abertura das Propostas de Preços das empresas habilitadas. Processo Administrativo a*
51100.009.108/97-59.

e

Curitiba-PR, 9 de março de 1998
CELSO FERNANDES RIBEIRO
Presidente da Comissão de Licitação

TOMADA DE PREÇOS
EDITAL N9 1.040/97-09

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem- DNER, Autarquia Federai, vinculada ao
Ministério dos Transportes, através do 9' Distrito Rodoviário Federal, convoca todos os
interessados na licitação do Edital em epígrafe a comparecerem ás 10:00 horas do dia 16.03.91, no
Auditório da sede do 9° DRF/DNER á Av. Victor Ferreira do Amaral in• 1.500 - Tarumã - Curitiba
- Paraná, com a finalidade de dar prosseguimento aos trabalhos da referida Melina°, com a
abertura das Propostas de Preços das empresas habilitadas. Processo Administrativo n•
51190.002.515/97-17.
Curitiba-PR, 9 de março de 1998
LUIS ROBERTO BOSCARDIN
Presidente da Comissão de Licitação
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DIÁRIO OFICIAL
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA
EDITAL N9 5/9 8-0 9

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, Autarquia Federal, vinculada ao
Ministério dos Transportes, através do 90 Distrito Rodoviário Federal, tonta público a todos os
interessados na licitação do Edital em epígrafe, o Resultado da fase de Habilitação, conforme
abaixo descrito:
Empresas Habilitadas:
-Lemos Danova Engenharia e Empreendimentos Ltda.
-Andraus Engenharia e Construções Ltda.
- Pavimar Pavimentadora Marrecas Ltda.
-Construtora Mogno Ltda.
- Campina Grande Engenharia e Comércio Ltda.
Empresas Inabilitadu: Não houve.
Cópia do Relatório de Habilitação encontra-se à disposição dos interessados na sede do 90
DRF/DNER, à Av. Victor Ferreira do Amarai n° 1300 - Tanumi - Curitiba - Paraná. Processo
Administrativo n • 51100.009.108/97-59.
Curitiba-PR, 9 de março de 1998
CELSO FERNANDES RIBEIRO
Presidente da Comissão de Licitação
(Of. n9 32/98)

11 0 Distrito Rodoviário Federal
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS
EDITAL N9 4 8/9 8
O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos
Transportes, através do 11 0 Distrito Rodoviário Federal, toma público que o laudo final de julgamento das
propostas do Edital em epígrafe apresentou o seguinte resultado: Critério de Julgamento: MENOR PREÇO (Art.
45, Parágrafo 1°, Inciso I da Lei 8.688/93). Firma Vencedora: CONSTRUTORA SERCEL LTDA. Valor Global
para os serviços: R$ 852.332,69. Processo: 51210.000269/98-39.

(Of. 09 125/98)

Cuiabá-MT, 9 de março de 1998
AMAURI SOUSA LIMA
Presidente da Comissão de Lici tacão

RESULTADO DE JULGAMENTO

CONCORRÊNCIA N" 15/97
013.111TO Fornecimento e instalação de conjuntos de &tensas portuárias para o Porto de Aratu,Conforme critério de julgamento estabelecido no Pchtal (menor preço). sagrou-se a vencedora a Empresa COPABO IND. E
COM, DL: BORRACHA LTDA., cosi o valor de RS I 957.000,00 (hum milhão, novecentos c cinqUenta c sete mil reais).

Salvador. 4 de março de 1998
PEDRO ANTÓNIO DANTAS COSTA CRUZ
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
(Of. n9 13/98)

Companhia Docas do Estado de São Paulo
AVISO DE RETIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA N9 37/97

A Companhia Docas do Estado de São Paulo. CODESP comunica a todos os interessados que a Concorréncia n°
37/97, cujo objeto é a Prestação dos Serviços de Remoção do Navio "Ais Giorgis", e Sua Carga, Submerso no
Porto de Santos, Afim de Recuperar as Condições de Segurança à Navegação no Local, tem como ratificada a
alínea "c" do subitern 4.1.3, páginas 6e 7 do Edital, a qual passas vigorar cosi a seguinte redação:
c)demonstrativo de cálculo assinado por Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
comprovando índice de Liquidez Geral (1L), maior ou igual a 1,35 (uns inteiro e trinta e cinco centésimos por.
cento) ou índice de Liquidez Corrente (ILC), maior ou igual a 1,35 (um inteiro e trinta e cinco centésimos),
calculados a partir dos elementos extraídos do seu último balanço geral, pelas fórmulas a seguir:
AC RLP
AC
IL ILC PC + ELP
PC
onde:
AC
= Ativo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
PC
= Passível Circulante;
ELP = Exigível a" Longo Prazo.
Santos, 10 de março de 1998
MARCELO DE AZEREDO
Diretor-Presidente
(Of. n9 1/98)

Rede Ferroviária Federal S/A

16° Distrito Rodoviário Federal
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE
EDITAL NO 80/98 - 16
O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, através do 16° Distrito Rodoviário
Federal/SC, comunica a Licitação na Modalidade Carta Convite para Obras de Manutenção
Rodoviária na BR - 282/SC (Km 220,1 - Km 322,7), com extensão total de 102,6 Km. Edital e
informações encontram-se à disposição dos interessados na Sede Distrital, Setor de
Manutenção, à Rua Álvaro Millen da Silveira n.° 104, Florianópolis/SC, Fone: (048) 222-56.80
R: 1214. A abertura dos invólucros será realizada às 09:00 horas do dia 23/03/98, no critério
'Menor Preço', de acordo com o item 45, parágrafo 1°, inciso 1 da Lei 8.666 de 21/06/93.
Processo Administrativo n.° 51.260.001.080/98-13.
Florianónolis, 9 de marro de 1998
WAGNER P ERNANDO PABRE
Presidente da Comissão de Licitacão
(0E. n9 412/98)

C.G.C. 33.613.332/0001-09
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CONCORRÊNICA NO 1/ERREC/98

Objeto: Prestação de Serviços jurídicos e advocaticios, judiciais e
estrajudiciais, com atuação no contencioso cível e trabalhista no Estado do Rio Grande do Norte. LOTE 1: Contencioso Trabalhista. VENCEDOR: Ferreira & Farias Advogados S/C. LOTE 2: Contencioso Cível, Único
proponente Mesquita & Revorêdo Advogados S/C, desclassificado por não
haver comprovado a experiência profissional miníma exigida no subitem
5.1.8 do Edital.
CONCORRÊNCIA NO 1 6 /COLIC/97
Objeto: Venda de imovél, de propriedade da RFFSA, situado em Pilares Rio de Janeiro. Critério de Julgamento: Maior oferta. Resultado: Item
08 - Av. Suburbana, 6891, Pilares - RJ. Vencedor: SERGIO HENRIQUE FERNANDES TORRES. Valor Ofertado: R$ 171.10 0,00 (cento e setenta e um mil
e cem reais). Para os demais itens não houve apresentação de propostas.

ALDYR LOBO DE ALMEIDA JUNIOR
Chefe da Coordenadoria de Licitação e Contratos

19° Distrito Rodoviário Federal
RESULTADO DE JULGAMENTO

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, através do 19° Distrito Rodoviário
Federal, divulga para conhecimento o resultado da licitação na modalidade de Carta-Convite objeto do
Edital n° 021/98-19. Critério: menor preço. Empresa vencedora: Transenge - Transportes e Construções
Ltda. Valor da Proposta: R$ 79.414,70 ( Setenta e nove mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta
centavos).
Casco G rande-MS , 6 de marco de 1998
LUIZ ANTÕN TO F. DE CARVALHO

Chefe do Distrito
(of. n9 2 5 2/9 8)

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

(Of.. n9 2 2/9 8)

Escritório Regional de São Paulo
AVISOS DE LICITACÃO

CONCORRÊNCIAS
EDITAL N9 2/98
OBJETO, alienação de um imóvel, tipo armazém com escritórios, terreno de 6.843,50m 2 e construção de
7.311,54m2 localizado na Rua Monsenhor João Felipo, n° 1 a 5, esquina com a rua- Borges de Figueiredo, Bairro
da Mooca - São Paulo/ SP. Maior oferta. Preço mínimo: R$ 3.130.000,00. Recebimento dos envelopes e abertura:
29/abr/98, às 9:00 horas - Praça da Luz, n° 1, 1° andar, sala 4 - São Paulo/SP - Estação da Luz. Informações,
consulta e obtenção do Edital: Praça da Lu z, n° 1, 2° andar, sala n° 1 - São Paulo/SP - fone: (011) 229.5587 (011) 226 4166 - (11)226.4083.
-

Companhia Docas do Estado da Bahia
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N9 3/98
OBJETO: Arrendamento de uma área de 7,32nr', localizada no antigo Quancl da Guarda Portuária/Posto Módico do Porto
de Aratu.
DATA, HORÁRIO, LOCAL: dia 14 de abril de 1998, às 14 horas, na Sala de Licitaçôes (Av. da França, n" 1.551, Estação
Maritima Visconde de Cairu, -1" andar, Prédio Anexo, Comércio - Salvador - BA.
FORNECIMENTO DE EDITAL: os interessados poderão adquirir o Edital mediante o pagamento da importância -de
RS 15,00 (quinze reais), no endereço acima - telefone (071) 320-1250

(Of. n9 14/98)

Salvador, 4 de niarço de 1998
PEDRO ANTÕNIO DANTAS COSTA CRUZ
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL N9 3/98
OBJETO' alienação de um imóvel, tipo residencial, 559,50m 2 de terrreno e 411,00 m2 localizado na Rua Prof.
Casara Lombroso, n° 139 e 147, bairro do Bom Retiro - São Paulo/SP, Maior oferta. Preço mínimo: R$ 219.000,00.
Recebimento dos envelopes e abertura. 29/abr/98, às 9:15 horas - Praça da Luz, n° 1, 1° andar , sala 4 - São
Paulo/SP - Estação da Luz Informações, consulta e obtenção do Edital: Praça da Luz, n° 1„2 0 andar, sala n° 1 São Paulo/SP - fone' (011) 229.5587 - (011) 226.4166 - (11) 226.4083.
EDITAL N9 4/98
OBJETO' alienação de um imóvel, tipo gleba com 58.722,38m 2 localizado no município de Rio Grande da
Serra/SP Maior oferta. Preço mínimo. R$ 1.016.000,00. Recebimento dos envelopes e abertura: 29/abr/98, às
9:30 horas - Praça da Luz, n° 1, 1° andar , sala 4 - São Paulo/SP - Estação da Luz. Informações, consulta e
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obtenção do Edital Praça da Luz "° 2° andar sala n° 1 São PauloISP • fone (011) 229 5587 ;011) 226 4166
- (11) 226 4083
EDITAL N9 5/98
OBJETO alienação de um imóvel, tipo gleba com 48.861,61m 2 localizado no município de Caieiras/SP. Maior
oferta Preço mínimo RS 964 000,00 Recebimento dos envelopes e abertura 29/abr/98. às 9.45-horas - Praça da
Luz, n° 1. 1° andar , sala 4 - São Paulo/SP - Estação da Luz. Informações, consulta e obtenção do Edital Praça da
Luz, n° 1.2° andar, sala n° 1 - .São Paulo/SP - fone- (011) 229 5587 - (011) 226 4166 - (11) 226 4083.
EDITAL N9 6 / 98
OBJETO alienação de um imóvel, tipo gleba com 50.616.850 localizado no ' município de Ribeirão Pires/SP
Maior oferta. Preço mínimo. RS 800.000,00. Recebimento dos envelopes e abertura. 29/abr/98, as 10'00 horas Praça da Luz, n° 1, 1° andar, sala 4 - São Paulo/SP - Estação da Luz. Informações, consulta e obtenção do Edital
Praça da Luz, n° 1, 2° andar. sala n' 1 - São Paulo/SP - fone' (011) 229 5587- (011) 226 4166 -(11) 226 4083

EDITAL N9 7/93
OBJETO alienação de um imóvel, tipo gleba cum 6 751.C7m' de terreno e construção de 152.64m2, localizado na
Av Humberto de Campos siri ¡entre os n's 1156 e 1304,, no murucipio de Ribeirão Pires - São Paulo/ SP Maior
oferta. Preço mínimo: R$ 297 000.00 Recebimento dos envelopes e abertura: 29/abr/98. às 10.15 horas - Praça da
Luz, n° 1. 1° andar sala 4 - São Paulo/SP - Estação da Luz. Informações, consulta e obtenção do Edital- Praça-da
Luz, n° 1. 2° andar, sala n° 1 - São Paulo/SP - fone (011)229 5587- (011)226 4166 -(11) 226.4083.
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98NE00033, de 27/02/98. CONTRATO. N.° 22101/0/98. VIGÊNCIA. O prazo de início deste Contrato
será contado partir de sua assinatura, para vigorar até o final do exercido de 1998. DATA DA
ASSINATURA: 27 de fevereiro de 1998. ASSINAM: Petrônio Augusto - Pela CONTRATANTE. Pela
CONTRATADA - Carlos Ferreira Neris.
(Of. no 20/98)

Delegacia Federal da Agricultura e do Abastecimento
em Minas Gerais
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

a) Espécie. 1° Tenso Aditivo ao convênio MA/DFA/MG n° 06/96, que entre si, celebram a União Federal, representada
pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, CGC 00.396.895/0001-25 e o Sindicato do Produtores Rurais de
ltuiutaba - CGC 21.328.471/0001-01, assinado em 02/03/98.
b) OBJETIVO: Prorrogar o prazo de vigência do convênio até 30 de junho de 1998.
cl ASSINATURAS Arnaldo Lemos Figueiredo - Delegado Federal de Agricultura em Minas Gerais - Cl M-204.956
SSP/MG - CP1, (159 184 726-49; Marcos António Moura Franco- Cl M-3.244.674-SSPNG - CPF 074 012.646-68.
(of. n9 ..,-..76;q8)

EDITAL N9 8/98
OBJETO alienação de quatro imóvel, tipo residência a) com 240rd de terreno e 108,43m 2 de construção.
localizado na Av Capitão José Gallo, 474. Maior oferta Preço minimo R$ 37 100,00, b) com 240m2 de terreno e
124,01m2 de construção, localizado na Av Capitão José Gaito, 478 Maior oferta. Preço mínimo: R$ 38700,00: c)
com 240m2 de terreno e 127,16m 2 de construção: localizado na Av Capitão José Gallo, 486 Maior oferta Preço
mínimo R$ 39 000.00, d) com 240m 2 de terreno e 69,35m 2 de construção, localizado na Av. Capitão José Gaito,
490 Maior oferta Preço min/mo R$ 33 000.00. mun./cimo de Ribeirão Pires São Paulo SP Recebimento dos
envelopes-e abertura 29/abr I98 às 10 30 horas Praça-da Luz. n° 1, 1° andar, sala 4 - São Paulo/SP Estação da
Luz Informações, consulta e obtenção do Edital- Praça da Luz, n° 1. 2° andar, sala n° 1 São Paulo/SP fone
(011) 229.5587 - (011) 226 4166 - (11) 226 4083
EDITAL N9 9/98
OBJETO alienação de dois imóvel, tipo residência ai com 409,30m 2 de terreno e 114,54m' de construção,
localizado na Av Manoel Tavares da Silva, 106 Maior oferta Preço mínimo. R$ 63.400,00; b) com 522,70m' de
terreno e 101.91m2 de construção, localizado na Aw Manoel Tavares da Silva , 120 Maior oferta Preço minimo
R$ 70 800,00; município de Campo Limpo Paulista - São Paulo - SP Recebimento dos envelopes e abertura
29/abr/98. às 11-15 horas - Praça da Luz. n° 1, 1° andar, sala 4 - São Paulo/SP - Estação da Luz. Informações,
consulta e obtenção do Edital -Praça da Luz, n° 1. 2° andar, sala n° 1 - São Paulo/SP - fone. (011) 229 5587 (011) 226 4166 - (11) 226 4083

Delegacia Federal da Agricultura e do Abastecimento
no Pará
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
a) ESPÉCIE. Termo de Cooperação Técnica MA/DFA/PA n.° 01/98, que entre
si celebram a União Federal, representada pelo Ministério da Agricultura
e do Abastecimento, CGC.03.396.89510001-25 e a Faculdade de Ciências
Agraria do Pará - FCAP CGC.052.00001/0001-01, assinado em 19/02/98.
b) OBJETO: Implementação das Atividades Executadas 'pelo Laboratório de
Apoio Vegetal do Pará - LAV/PA.
c) PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) anos contados a partir da data da sua
Publicação no D.O.U.
d) ASSINATURAS: Rui de Souza Chaves - Delegado Federal de Agricultura no
Pará - C.I. 1920/D-CREA/PA - C.P.F. 014.778.622-34; Paulo Luiz Contente
- Diretor da FCAP - C.I. 3.572.680 SSP/PA - C.P.F. 036.552.612-68.
(01. n9 70/98)

. São Paulo, 5 de março de 1998
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
101. n9 116/98)

Delegacia Federal da Agricultura e do Abastecimento no
Rio Grande do Sul
Escritório Regional de Tubarão
AVISO DE LICITACÃO
CONCORRÊNCIA NO 1/98

A Rede Ferroviária Federal S.A., Escritório Regional Tubarão-SC, através da sua Comissão Permanente
de Licitação e Cadastro, torna público que fará realizar alienação, na modalidade Concorrência
Pública, no estado de ocupação e conservação em que se encontram, no Tipo de Alienação pela maior
oferta , 40 imóveis , sendo 29 ernUrussanga-SC, 08 em Capivari de Baixo-SC, 02 em Tubarão-SC e 01
em Orleães-SC. Data, Hora, Local da Entrega das Propostas e Abertura dos Envelopes: Dia 15 de Abril
de 1998, às 15:00 horas, em Tubarão-SC, sito à Rua Rui Barbosa_ 39 - Centro; Edital e
Informações: No endereço acima ou pelo telefone: (048) 626-4322, no horário comercial
Tubarão-SC, 4 de marco de 1998
JULIO CÉZAR A.PONTOURA
Presidente da Comissão

EXTRATO DE CONVÊNIO
a) ESPÉCIE: Convênio MAJDFA/RS n° 01/98, que entre si celebram a União Federal, através do Ministério
da Agricultura e Abastecimento, CGC: 00396895/0001- 25 e a Comissão da Festa da Uva e Feiras AgroIndustriais , CGC 87.828.000/0001- 62, assinado em 06 de março de 1998.
b) OBJETIVO: Apoio a a realização da XXII Festa Nacional da Uva e XVI Feira Agroindustrial.
c) CRÉDITO: À conta da Atividade 22.101.04.018.1110.2451.0001Cooperativismo e Associativismo Rural Fomento e Autogestão Cooperativista - Elemento de Despesa 3450.41 - Transferência a Instituições
Privadas - Contribuições, Empenho 98NE00160, de 06 de março de 1998.
d) VALOR: Ministério - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), Contrapartida Convenente R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
e) ETAPAS DE EXECUÇÃO: março/98
f) PRAZO DE VIGÊNCIA: a contar da data da publicação até 31/05/98.
g)ASSINATURAS: Clóvis Antonio Schwertner - Delegado Federal no RS - Cl 1015151598 SSP/RS, CPF
185728390-20; Ricardo Golin, Presidente da Comissão, Cl 1023192691, SSP/RS, CPF 108 756.460 - 34.
(01. n9 20/98)

(of. n9 25/98)

Instituto Nacional de Meteorologia

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
"

Secretaria Executiva
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Contrato que entre si fazem a União Federal por intermédio do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento e a firma Judith Ferreira dos Santos - ME. OBJETO: Fornecimento de jornais e
revistas nacionais e internacionais, em proveito de várias Unidades do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento. MODALIDADE DA LICITAÇÃO' Processo n.° 21000.004206/97-85. CRÉDITO
ORÇAMENTÁRIO: Projeto Atividade 0400700214 900 0001, Elemento de Despesa 3.4.9.0.39.
VALOR: R$ 19.586,00 (dezenove mil, quinhentos e trinta e seis reais), EMPENHO: N.° 98NE00118, de
09/02/98. CONTRATO: N.° 22101/023/98. VIGÊNCIA: O prazo de inicio deste Contrato será contado
partir de sua assinatura, para vigorar até o final do exercício de 1998. DATA DA ASSINATURA: 09 de
fevereiro de 1998. ASSINAM: Petrônio Augusto - Pela CONTRATANTE. Pela CONTRATADA - Carlos
Ferreira Neris.
ESPÉCIE: Contrato que entre si fazem a União Federal por intermédio do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento e a firma Judith Ferreira dos Santos - ME. OBJETO: Fornecimento de jornais e
revistas nacionais e intemadonais, em proveito do Gabinete do Ministro e suas Assessorias.
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Processo n.° 21000.004206/97-85, CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO'
Projeto Atividade 0400700214.900.0001, Elemento de Despesa 3.4,9.0.39. VALOR: R$ 24.363,46
(vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos). EMPENHO: N.°

3° Distrito
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Fspecie Tenno Aditivo ao Contrato 02/94, firmado entre a União Federal, através o 3 2 Distrito rL Nletemologia lainnesa
Dominante R. C. Serviços Gerais Ltda. Objeto: Promover alteração na Clausula Sexta, a partir de I° de março de 1998, a
Contratante pagara a Contratada a importância de R$ 865,69"toitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta nove centavos)
mensais. Assinam. Raimundo Jaildo dos Anjos, pelo 3' DISMEIRecife e Marcelo Jorge Alves Luna, pela Dominante A.C.
Seiviyos Gerais Ltda
Especie Tenra. Aditas ao Contrato 04193. firmado entre a União Federal, através o 35 Distrito de Nfeternol,anii e a Empresa
Norfone Segurança Ltd, Objeto Promover alterações nas Cláusulas Quinta, vigência do contrato será de cie 1998 a
21 de °Mutuo de 1998 ei Sexta, que a partir de 1' de Março de 1998 a Contratante pagará a Contratada a importância de R$
331860 iTres mil, trezentos e trinta e oito reais sessenta tentas os, mensais. Assinam. Raimundo Jaildo dos Anios e Paul,'
Robeito Souza. pela Norforte Segurança Lida
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE NO 1/98
Objeto: Contratação de firma especializada para a execução do serviço de remoção, fornecimento e instalação de divisórias na
sede do 3' Distrito de Meteorologia / Recife - PE.
Edital: 12/03/98 de 09h00 às 11h30 e 14h00 às 17h00.
Abertura das Propostas: 26/03/98 às 10h00 - Sala 107 (Nutel) Sede do 39 Distrito de Meteorologia.
End, Rua São João -504 Bairro São José - Recife/PE

(Of n9 39/9 8)

WILIBALDO LOPES DE MENDONÇA
Presidente da Comissão de Licitação e Contrato
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SEÇÃO 3

DIÁRIO OFICIAL

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Departamento de Administração de Materiais e Serviços
AVISO DE ALTERAÇÃO
A Embrapa comunica que foram alterados os seguintes prazos no edital de concurso "0 Prêmio",
publicado no 0.0. U. do dia 29.08.97, páginas 17940 e 17941, seção 3: art. 4°. onde se lê: (...)
15 de outubro de 1997 a 15 de março de 1998" (...), leia-se: (...) -15 de outubro de 1997 a 06
de abril de 1998" (...); art. 7°: onde se lê: (...) ,"encerra-se no dia 15 de março de 1998(...)", leiase: (...) " encerra-se no dia 06 de abril de 1998(...)"; art. 19°: onde se lê: (...) entre 20 de março e
20 de abril de 1998", leia-se: (...) -entre 13 e 17 de abril de 19.98".
HELOIZA DIAS' DA SILVA
Chefe da ACS
(Of. . n9 212/98)

Serviço de Produção de Sementes Básicas
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N9 1/98
A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA/SPSB torna público o resultado da
Tomada de preço GL PGA 01198: ITENS 01, 02,03 e 04: Firma Trombini Papel e Embalagens S/A .
LUCIO FLAVO JULIATTO
P/Comissão de Licitação

(Of. . n9 2/98)

Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Espécie: OCS n° 016/98; Proc. n° 001/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e Interquímica
Comércio Ltda. (Contratada); Objeto: aquisição de materiais químicos (convênio Embrapa/81118);
Modalidade: Convite n° 001/98; Nota de Empenho n° 0085/98; Fonte de Recursos:
0.100.000.000; Valor Global: Ri 992,00; Data da assinatura: 06/02/98; Signatários: Alfio
Celestino Rivera Carbajal (Chefe em exercício do CNPC), pela Contratante, e a Sra. Luzimar, pela
Contratada.
Espécie: OCS n° 017/98; Proc. n° 001/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e QUIMIFORT
Comércio de Produtos Químicos e Labora tóriais Ltda. (Contratada); Objeto: aquisição de materiais
químicos (convênio Embrapa/BN8); Modalidade: Convite n° 001/98; Nota de Empenho n° 0086/98,
Fonte de Recursos: 0.100.000.000; Valor Global: Ri 868,20; Data da assinatura: 06/02/98;
Signatários: Alfio Celestino Rivera Carbajal (Chefe em exercício do CNPC), pela Contratante, e o Sr.
Pedro Ferreira Eufrásio, pela Contratada.
Espécie: OCS n° 003/98; Proc. n° 005/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e Antônio Félix
Ibiapina Filho (Contratada); Objeto: aquisição de 12 baldes para transporte de leite (latão);
Modalidade: Dispensa de Licitação n° 003/98; Nota de Empenho n°0070, 0071, 0072 e 0073/98;
Fonte de Recursos: 0.100.000.000; Valor Global: RS 540,00; Data da assinatura: 06/02/98;
Signatários: Alfio Celestino RiveraCarbajal (Chefe em exercício do CNPQ, pela Contratante, e o Sr.
Antonio Fel& Ibiapina Filho, pela Contratada.
Espécie: OCS n° 029/98; Proc. n° 014/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e Imprensa
Nacional (Contratada); Objeto: assinatura e publicação de extratos de contratos; Modalidade:
lnexigibilidade de Licitação n° 001/98; Nota de Empenho n° 0152/98; Fonte de Recursos:
a199.000.000; Valor Global: RS 10.000,00; Data de assinatura: 19/02/98; Signatários: Luiz
Antônio de Araújo Lima (Chefe do CNPC), pela Contratante, e a Sra. Gislene Gomes, pela
Contratada:
Espécie: OCS n°012/98; Proc. n° 015/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e C.X. Material de
Construção Ltda. (Contratada); Objeto: aquisição de materiais hidráulicos para uso da CIPA/CNPC;
Modalidade: Dispensa de Licitação n° 012/98; Nota de Empenho n° 0086/98; Fonte de Recurfos:
a100.000.000; Valor Global: Ri 147,50; Data da assinatura: 09/02/98; Signatários: Alfio
Celestino Rivera Carbajal (Chefe em exercício do CNPC), pela Contratante, e o Sr. Jorge Prado
Furtado, pela Contratada.
Espécie: OCS n° 013/98; Proc. n° 016/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e Alves & Mouta
Ltda (Contratada); Objeto: serviço de recarga dos extintores ; Modalidade: Dispensa de Licitação n°
013/98; Nota de Empenho n° 0087/98; Fonte de Recursos: 0.100.000.000; Valor Global: RS
1.201,82; Data da assinatura: 10/02/98; Signatários: Alfio Celestino Rivera Carbajal (Chefe em
exercício do CNPC), pela Contratante, e o Sr. Raimundo Nonato Mouta, pela Contratada.
Espécie: OCS n° 024/98; Proc. n° 017/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e DIMAPOL. Distribuidora de Material de Limpeza e Papel Ltda. (Contratada); Objeto: aquisição de materiais de
limpeza e conservação; Modalidade: Convite n° 003/98; Nota de Empenho n° 0136/98; Fonte de
Recursos: 0.199.000.000; Valor Global: Ri 3.077,86; Data da assinatura: 18/02/98; Signatários:
Antônio Auderly de Oliveira (Chefe Adj. Adm. Subst. do CNPC), pela Contratante, e o Sr. Adauto
Custódio de Azevedo, pela Contratada.
Espécie: OCS n° 025/98; Proc. n° 017/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e S.L. Hiper
Mercantil Ltda. (Contratada); Objeto: aquisição de materiais de limpeza e conservação; Modalidade:
Convite n° 003/98; Nota de Empenho n° 0137/98; Fonte de Recursos: 0.199.000.000; Valor
Global: Ri 615,36; Data da assinatura: 18/02/98; Signatários: António Auderly de Oliveira (Chefe
Adj. Admin. Subst. do CNPC), pela Contratante, e o Sr. Antonio Vanderly Viana, pela Contratada.
Espécie: OCS n° 026/98; Proc. n° 017/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e T.C.I. Transporte, Comércio e Indústria Ltda. (Contratada); Objeto: aquisição de materiais de limpeza e
conservação; Modalidade: Convite n° 003/98; Nota de Empenho n° 0138/98; Fonte de Recursos:
al99.000.000; Valor Global: Ri 1.031,10; Data da assinatura: 18/02/98; Signatários: Antônio
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Auderly de Oliveira (Chefe Adj. Adm. Subst. do CNPC), pela Contratante, e o Sr. Plínio, pela
Contratada.
Espécie: OCS n° 014/98; Proc. n° 018/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e Agnaldo 8albino
Rodrigues (Contratada); Objeto: serviço de plantio do capim gramão em 4,0 há. e roço da rebrota
de marmeleiro área de 15,0 há. Faz. Crioula de Dentro; Modalidade. Dispensa de Licitaçãq n°
014/98; Nota de Empenho n° 0083/98; Fonte de Recursos: 0.199.000.000; Valor Global: Ri
993,91; Data da assinatura.' 06/02/98; Signatários: Alfio Celestino Rivera Carbajal (Chefe em
exercício do CNPQ pela Contratante, e o Sr. Agnaldo Ba/bino Rodrigues, pela Contratada.
Espécie: OCS n° 015/98; Proc. n° 019/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e FRANCISCO
Valdinar Cordeiro da Costa (Contratada); Objeto: serviço de plantio das culturas "milho, feijão e
leucena" área de 6,0 há. e controle de ervas daninhas numa área de 4,0 há. (capina); Modalidade:
Dispensa de Licitação n° 015/98; Nota de Empenho n° 0082/98; Fonte de Recursos:
a199.000.000; Valor Globak RS 932,93; Data da assinatura: 06/02/98; Signatários: Alfio
Celestino Rivera Carbajal (Chefe em exercício do CNPC), pela Contratante, e o Sr. Francisco
Valdinar Cordeiro da Costa, pela Contratada.
Espécie: OCS n° 030/98; Proc. n° 020/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e Maria da
Conceição Carneiro de Araújo (Contratada); Objeto: aquisição de material para micro computador e
impressora deste Unidade; Modalidade: Convite n° 004/98; Nota de Empenho n° 0176/98; Fonte
de Recursos: 0.199.000.000; Valor Global: Ri 2.699,86; Data da assinatura: 03/02/98;
Signatários: Antônio Auderly de Oliveira (Chefe Adj. Adm. Subst. do CNPC), pela Contratante, e a
Sra. Maria da Conceição Carneiro de Araújo, pela Contratada.
Espécie: OCS n° 031/98; Proc. n° 020/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e Vasconcelos
Rocha Ind. Comércio e Serviços Ltda (Contratada); Objeto: aquisição de material para micro
computador e impressora desta Unidade; Modalidade: Convite n° 020/98; Nota de Empenho n°
0175/98; Fonte de Recursos: 0.199.000.000; Valor Global: Ri 490,00; Data da assinatura:
26/02/98; Signatários: Antônio Auderly de Oliveira (Chefe Adj. Adm. Subst do CNPC), pela
Contratante, e o Sr. Márcio Rocha, pela Contratada.
Espécie: OCS n° 018/98; Proc. n° 021/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e Jose Oscar de
Mis quita Ferreira (Contratada); Objeto: serviço de manutenção, reposição de estacas e
regrampeamento em 20.000 mt. de cercas externas e internas na faz. Santa Rita; Modalidade:
Dispensa de Licitação n° 016/98; Nota de Empenho n° 0113/98; Fonte de Recursos:
0.199.000.000; Valor Global: RS 520,00; Data da assinatura: 18/02/98; Signatários: António
Auderly de Oliveira (Chefe Adj. Adm. Subst. do CNPC), pela Contratante, e o Sr. José Oscar de
Misquita Ferreira, pela _Contratada.
Espécie: OCS n° 019/98; Proc. n° 022/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e Luis de Sousa
Silva (Contratada); Objeto: serviço de corte, transporte, trituração, compacta ção e cobertura de um
silo de sorgo forrageiro capim elefante; Modalidade: Dispensa de Licitação n° 017/98; Nota de
Empenho n° 0112/98; Fonte de Recursos: al99.000.000; Valor Global: RS 257,73; Data da
assinatura: 23/02/98; Signatários: Antônio Auderly de Oliveira (Chefe Adj. Adm. Subst. do CNPC),
pela Contratante, e o Sr. Luis de Sousa Silva, pela Contratada.
Espécie: OCS n° 020/98; Proc. n° 023/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e PRODUVEL Comércio, Representações de Produtos Agrícolas e Veterinários Ltda (Contratada); Objeto:
aquisição de produtos veterinários; Modalidade: Dispensa de Licitação n° 018/98; Nota de
Empenho n° 0125, 0126 e 0127/98; Fonte de Recursos: 0.199.000.000; Valor Global: Ri
985,50; Data da assinatura: 13/02/98; Signatários: Luiz António de Araújo Lima (Chefe do CNPC),
pela Contratante, e o Sr. José Edvá de Carvalho Filho, pela Contratada.
Espécie: OCS n° 021/98; Proc. n° 024/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e SERMATEL Serviços e Materiais Elétricos Ltda (Contratada); Objeto: aquisição de 02 baterias p/ telefone celular
ref. SNN-43098 e 01 carregador compactor inteligente p/ telefone celular PT-550 220 X1 10V;
Modalidade: Dispensa de Licitação n° 019/98; Nota de Empenho n° 0124/98; Fonte de Recursos:
0.199.000.000; Valor Global: Ri 230,00; Data da assinatura: 18/02/98; Signatários: Antônio
Auderly de Oliveira (Chefe Adj. Adm. Subst do CNPC), pela Contratante, e o Sr. Lucáno Linhares,
pela Contratada.
Espécie: OCS n° 022/98; Proc. n° 025/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e C.X. Material de
Construção Ltda (Contratada); Objeto: aquisição de 60 kg de grampo p/ cerca 7/8 x 12 e 10 kg de
arame liso n° 18 não galvanizado; Modalidade: Dispensa de Licitação n° 020/98; Nota de Empenho
n° 0131/98; Fonte de Recursos: a199.000.000; Valor Global: RS 139,00; Data da assinatura:
18/02198; Signatários: António Auderly de Oliveira (Chefe Adj. Adm. Subst do CNPC), pela
Contratante, e o Sr. Jorge Prado Furtado, pela Contratada.
Espécie: OCS n° 023/98; Proc. n° 026/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e José Armando
da Silva Vieira (Contratada); Objeto: empreitada para construção de 03 km de cerca com 08 cintas
de arame farpado, roço em 03 km com 04 mt. de largura, corte de 320 mourões, 1.500 estacas de
sabiá; Modalidade: Dispensa de Licitação n° 021/98; Nota de Empenho n° 0128, 0129 e 0130/98;
Fonte de Recursos: 0.199.000.000 e a100.000.000; Valor Global: Ri 1.839,04; Data da
assinatura: 18/02/98; Signatários: Luiz Antônio de Araújo Lima (Chefe do CNPC), pela Contratante,
e o Sr. José Armando da Silva Vieira, pela Contratada.
Espécie: OCS n° 027/98; Proc. n° 028/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e C.X. Mataria/de
Construção Ltda. (Contratada); Objeto: aquisição de materiais elétricos diversos; Modalidade:
Dispensa de Licitação n° 022/98; Nota de Empenho n° 0151/98; Fonte de Recursos:
a19.9.000.000; Valor Global: RS 495,30; Data da assinatura: 20/02/98; Signatários: António
Auderly de Oliveira (Chefe Adj. Adm. Subst. do CNPC), pela Contratante, e o Sr. Jorge Prado
Furtado, pela Contratada.
Espécie: OCS n° 028/98; Proc. n° 029/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e Francisco Elias
Teotonio Vieira (Contratada); Objeto: serviço de roço de rebrota de marmeleiro em 20 há. da área
do experimento na Faz. Crioula; Modalidade: Dispensa de Licitação n° 023/98; Nota de Empenho n°
0150/98; Fonte de Recursos: 0.100.000.000; Valor Global: Ri 721,64; Data da assinatura:
19/02/98; Signatários: Antônio Auderly de Oliveira (Chefe Adj. Adm. Subst. do CNPC), pela
Contratante, e o Sr. Francisco EIMS Teotonio Vieira, pela Contratada.
Espécie: OCS n° 032/98; Proc. n° 032/98; Partes: Embrapa/CNPC (Contratante) e Sobral Gráfica
Ltda. (Contratada); Objeto: impressão e confecção de jornal n° 05 formato tablóide, 04 páginas
papel AP 30 kg. Com 6 seleções mínimas, 01 sel. 21 x 16 e 01 seleção 17x 7, ref. Ao mês de
janeiro/98; Modalidade: Dispensa de Licitação n° 024/98; Nota de Empenho n° 0188/98; Fonte de
Recursos: 0.250.000.000; Valor Global: RS 1.586,00; Data da assinatura: 27/02/98; Signatários:
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António Auderly de Oliveira (Chefe Adj. Adm. Subst do CNPC), pela Contratante, e a Sra. Norma
Brito, pela Contratada.
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Espécie: Contrato. de Prestação de Serviços clJ Pesquisa Agropecuária, Partes: Embrapa/CPATSA CGC 00.348.003/0001-10 (Contratada) e a Empresa de Participação Comunitária Pilar S.A - CGC
02.223.414/0001-05 (Contratante); Objeto: Executar serviços de pesquisa agropecuária, em
estudo, levantamentos, análises e elaboração do "Plano Diretor das Terras de EPC Pilar S.A"; Cod.
Un.: 135012; Modalidade de licitação: Não aplicável; Fonte de recurso: Não aplicável; Valor global
a receber: R$ 58.520,00; Empenho: Não aplicável; Vigência: 04 meses; Data da assinatura:
06.01.98; Signatários: Manoel Abílio de Quefróz CPF 024.411.604-00 - Chefe Geral do
CPATSA, pela Contratada e os Srs. Fernando Dutra Sobrinho, Manoel Pereira e a Sra. Maria do
Remédio Leite Santana, pela Contratante

(Of. n9 211/98)

Centro Nacional de Pesquisa de Monitoramento
e Avaliação de Impacto Ambiental

(Of. n9 213./98)

EXTRATOS DE COMPROMISSOS
Espécie: Termo de Compromisso de Estágio; Partes: Ernorapa/CNPMA - CGC 00.348.003/0105
07, sito em Jaguariúna/SP (Concedente) e o Colégio Batista de Campinas - CGC
52.351.053/0002-31 (Interveniente); Objeto: Concessão de estágio não remunerado para Karina
Leme Vemace; Cod. Un.: 135025; Modalidade de licitação: Não aplicável; Fonte de recurso: Não
aplicável; Valor global: Sem ónus; Empenho: Não aplicável; Vigência: 02.03.98 a 02.08.98. Data
da assinatura: 16.02.98; Signatários: Clayton Campanhola - CPF 002.079.058 94 - Chefe Gera!
do CNPMA, pela Concedente e a Sra. Marlene Sagras - CPF 051.863.408-63 - Diretora, pela
Interveniente.
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Espécie. Termo de Compromisso de Estágio, Partes. EmbrapatWPMA CGC 00.348.003.0105
07, sito em Jaguariúna/SP (Concedente) e a Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado Etecap CGC 62.823.257/000443 (Interveniente), Objeto. Concessão de estágio ^ão :ernunerado
para Tatiana Marchiori; Cod. Un.: 135025; Modalidade de licitação: Não aplicável; Fonte de
recurso: Não aplicável; Valor global: Sem ônus; Empenho: Não aplicável; Vigência: 02.03.98 a
02.08.98; Data da assinatura: 16.02.98; Signatários: Clayton Campanhola - CPF 002.079.058-94
- Chefe Geral do CNPMA, pela Concedente e o Sr. Benedito Maurício Buena - CPF 051.882.41870 - Diretor, pela Interveniente.
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Os interessados em publicação de matérias
ou aquisição de obras e jornais devem
entrar em contato com a Imprensa Nacional.

Espécie: Termo de Compromisso de Estágio; Partes: Embrapa/CNPMA - CGC 00.348.003/0105
07, sito em Jaguariúna/SP (Concedente) e a Escola Técnica Estadual Conselheiro António Prado Etecap - CGC 62.823.257/0004-43 (Interveniente); Objeto: Concessão de estágio não remunerado
para Amanda Garcia Brondani; Cod. Un.: 135025; Modalidade de licitação: Não aplicável; Fonte de
recurso: Não aplicável; Valor global: Sem ônus; Empenho: Não aplicável; Vigência: 02.03.98 a
02.08.98; Data da assinatura: 16.02.98; Signatários: Clayton Campanhola - CPF 002.079.058-94
- Chefe Geral do CNPMA, pele Concedente e o Sr. Benedito Maurício Bueno - CPF 051.882.41870 - Diretor, pela Interveniente.
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nos responsabilizamos por
quaisquer serviços prestados por
terceiros ou pela autenticidade
de documentos pertinentes
fornecidos pelos mesmos.

Espécie: Termo de Compromisso de Estágio; Partes: Embrapa/CNPMA - CGC 00.348.003/010507, sito em Jaguariúna/SP (Concedente) e a Escola Técnica de Paulínia - E.T.E.P. - CGC
45.751.435/0001-06 (Interveniente); Objeto: Concessão de estágio não remunerado para Ingrid
Artigozo; Cod. Un.: 135025; Modalidade de licitação: Não aplicável; Fonte de recurso: Não
aplicável; Valor global: Sem ônus; Empenho: Não aplicável; Vigência: 08.03.98 a 09.08.98; Data
da assinatura: 09.03.98; Signatários: Clayton Campanhola - CPF 002.079.058-94 - Chefe Geral
do CNPMA, pela Concedente e a Sra. Maria Helena M. Passos - CPF 076.676.201-72 - Diretora,
pele Interveniente.

(Of. n9 214/98)

MAIORES ESCLARECIMENTOS:
ASSINATURAS VENDA AVULSA

PUBLICAÇÃO

DE MATÉRIAS (Obras e Jornais) (Obras e Jornais)

Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Espécie: Termo Aditivo n° 01 ao Convênio de Concessão de Complemento Educacional; Partes:
Embrapa/CPATSA - CGC 00.348.003/0001-10 (Concedente) e a Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz - ESALQ - CGC 63.025.530/0025-81 (Interveniente); Objeto: Prorrogação do
prazo de vigência do Convênio original; Cod. Un.: 135012; Modalidade de licitação: Não aplicável;
Fonte de recurso: Não aplicável; Valor global: Sem ônus; Empenho: Não aplicável; Vigência: 05
anos; Data da assinatura: 19.02.98; Signatários: Manoel Abílio de Queiroz - CPF 024.411.604-00
- Chefe Geral do CPATSA, pela Concedente e o Sr. Evaristo Marzabal Neves - CPF 039.307.77800 - Diretor, pela Interveniente.

(061) 313 9513 (061) 3134900 (061) 313E9905

REVISTADO INSTITUTO HISTÓRICO
[GEOGRÁFICO BRASILEIRO .

Espécie: Termo Aditivo n° 01 ao Contrato de Prestação de Serviços de Avaliação Técnica de
Produtos Agropecuários; Partes: Embrapa/CPATSA (Contratada) e a Firma DowElanco
(Contratante); Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato original; Cod. 135012;
Modalidade de licitação: Não aplicável; Fonte de recurso: Não aplicável; Valor global: Sem ônus;
Empenho: Não aplicável; Vigência: 02 anos; Data da assinatura: 19.02.98; Signatários: Manoel
Abílio de Queiroz - CPF 024.411.604-00 - Chefe Geral do CPATSA, pela Contratada e o Sr. Luiz
Antônio Pavan - CPF 893.095.108-20 - Gerente, pela Contratante.

REVISTA

Fluidoeiii1.10.18M, si os luspicios

INSTITUTO HISTÓRICO

Espécie: Termo Aditivo n° 01 ao Contrato de Prestação de Serviços de Pesquisa Agropecuária;
Partes: Embrapa/CPATSA - CGC 00.348.003/0001-10 (Contratada) e a Empresa de Participação
Comunitária Pilar S.A - CGC 02.223.414/0001-05 (Contratante); Objeto: Alteração na Cláusula
Décima Primeira do Contrato original, que passa a vigorar o Foro da Justiça Federal, Circunscrição
Judiciária de Salvador-BA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;
Cod. Un.: 135012; Modalidade de licitação: Não aplicável; Fonte de recurso: Não aplicável; Valor
global: Sem ônus; Empenho: Não aplicável; Vigência: 04 meses; Data da assinatura: 02.03.98;
Signatários: Manoel Abílio de Queiroz - CPF 024.411.604-00 - Chefe Geral do CPATSA, pela
Contratada e os Srs. Fernando Dutra Sobrinho, Manoel Pereira e a Sra. Maria do Remédio Leite
Santana - Diretores, pela Contratante.
Espécie: Contrato de Prestação de Serviços de Avalhação Técnica de Produtos Agropecuário;
Partes: Embrapa/CPATSA - CGC 00.348.003/0001-10 (Contratada) e a Hokko do Brasil Indústria
Química e Agropecuária Ltda - CGC 62.182.092/0001-25 (Contratante); Objeto: Prestar serviços
de avaliação técnica de eficiência agronômica dos produtos: Folpan Agricur, Othocide 500,
Cercobin 700PM, Toplus 1 e 2, Belkute 1 e 2, Sialex 500 1 e 2, H. Suzu 1 e 2 e Dacostar; Cod.
Un.: 135012; Modalidade de licitação: Não aplicável; Fonte de recurso: Não aplicável; Valor global
a receber: R$ 2.100,00; Empenho: Não aplicável; Vigência: 12 meses; Data da assinatura:
02.03.98; Signatários: Manoel Abílio de Queiroz - CPF 024.411.604-00 - Chefe Geral do
CPATSA, pela Contratada e o Sr. Eros Mofina Occhiena - Consultor Técnico, pela Contratante.

GEOGRÁFICO BRASILEIRO
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação-Geral de informática
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 1/98

Comunicamos o Resultado de Habilitação da licitação em epígrafe
A Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado d. julgamewnto
da documentação de habilitação da Tomada de Preços n01/98, cujo objeto é
a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de menu
tenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática, com fornecime
nto integral de peças e componentes, para atender as necessidades dos órgãos e entidades do Ministério da Educação e do Desporto, em Brasília-DF.Fo
ram INABILITADAS as firmas; F02- CDT Comunicação de Dados e Telefonia LTDA
-ME, por deixar de atender os itens 4.1.8 e 4.1.9 do Edital e a F07- GSS Co
mercio Serviços e Tecnologia,m por deixar de atender o item 4.1.2 do Edital
as demais firmas foram HABILITADAS.Os autos do processo enconbtram-se com
vista franqueada aos interessados conforme Parágrafo 5° do Artigo 109 da
Lei n° 8.666/93.Decorrido o prazo legal, se não houver interposição de recu
rso, fica marcada para o dia 19/03/98, ÀS 14:30 horas na sala de reunião da
CEINF a sessão de abertura das Propostas Técnicas.
PEDRO AMERICO FIGUEIREDO HOLANDA

Presidente da CPL
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 118,24 )

Delegacia do Ministério da Educação e do Desporto
em Roraima
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Dois Mil, e Quatrocentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Votai de
Alunos: 0.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FEDE, código da 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870111 . inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram abicados recursos_à-conta da Nota de Empenho n' 98NE58995. de 19.02 98. rio valor
de RS 277.809,00, natureza de despesa n" 343041. fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
19.1121998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executiv o do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2784/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVot VIM!: NI0
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEDUC/AL, publicado no D.0.1 1 de 04/10 ,94. n_igência até
28112/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir. Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerco de 351) quilocalorias e 09 gramas
de prot einas.Cronograma:Jimeiro/98.Valor:R$ 5.164.606,00 1 Cinco Milhões, Cento e Sessenta e Quatro
Mil, e Seiscentos e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Alunos: 0.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da OU 153-173, Gestão 15253. programa
de trabalho n" 0804204272487011 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma.
foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE59008, de 19/02/98. no valor de R$
774.691,00, natureza de despesa n°343041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em 1902/1998.
por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1324/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEDUC/AM, publicado no DOU de 30/09/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de pr oteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 10.312.033,00 ( Dez Milhões, Trezentos e Doze MiL e
Trinta e Três Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 0.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870113 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58996, de 19/02/98. no valor de R$
1.546.805,00, natureza de despesa n° 343041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

EXTRATOS DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Doação firmado entre a DEMEC/RR e a Escola Municipal
de Pré-Escolar e lo Grau "DALICIO FARIA FILHO". Objeto: Doação de varios bens móveis, Termo de Doação S/N . Processo nO 23029.000400/97-90.As
sinatura pelo Delegado - Josemar Monteiro Coelho e pela Diretora Irani
Brito Melo, Boa Vista/RR, 26 de setembro de 1997.
ESPÉCIE: Termo de Doação firmado entre a DEMEC/RR e a Universidade Fede
ral de Roraima. Objeto : Doação de vários bens móveis. Termo de DoaçãO:
S/N. Processo no 23029.000398/97-40. Assinatura pelo Delegado - Josemar.
Monteiro Coelho e pelo Coordenador - Edson Rodrigues Bussad, Boa Vista/
SR, 08 de outubro de 1997.
ESPÉCIE: Termo de Doação firmado entre a DEMEC/RR e a Escola Estadual
31 de Março. Objeto de vários bens móveis, Termo de Doação S/N. Processo no 23029.000426/97-83. Assinatura pelo Delegado Josemar Monteiró
Coelho e pela Diretora - Maria de Fátima Silva Aguiar, Boa Vista/RR-, 08
de outubro de 1997.
(at . n9 4 7/9 8)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Secretaria Executiva
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
CONTRATO N • 03/98 - Celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a
. IMPRENSA NACIONAL. CGC N.: 00394494/0016-12. Objetivo: Contratação de serviços gráficos para impressão
de 915.000 livros. Processo n 23034.008168/97-31. Programa de Trabalho: 0804202372304, Fonte de Recurso:
0113150072, Elemento de Despesa: 349032, Número de Empenho n° 98NE00283 de 19/02/98 no valor de R$
364.800,00. Data da assinatura: 19.02.98. Assinaram: JOSE ANTONIO CARLETTI - Secretário
- Executivo do
FNDE e MAURICIO AUGUSTO DA SILVA - Coordenador Geral de Administração.
AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO/MATERIAL N° 22/98 - Celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE e a V.M. INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA. CGC: 36755932/0001-91. Objetivo:
Repactuaçâo do valor da prestação dos serviços de suporte e manutenção do software DATA ACCESS
(Siafi/Saldo/Contábil), tendo em vista o disposto no Decreto n° 2.399 de 21.11.97. Por acordo entre as partes, fica
estabelecida a redução do valor ajustado, no percentual de 2%, passando o valor mensal da prestação dos
serviços estabelecido no item 2 da Proposta de Manutenção de Software n • 120/97, de R$ 275,00 para R$
269,50. Caso seja prorrogada a vigência do contrato, não será aplicado o reajuste de preços previsto. Em
decorrência da presente repactuação, a despesa com a execução dos serviços no presente exercício fica
estimada em RS 819,50. Os recursos necessários ao atendimento das despesas com a execução do contrato no
presente exercício correrão à conta do orçamento do FNDE para o exercício de 1998, através da seguinte
dotação orçamentária: a). Programa de trabalho n° 08007002149000001, Elemento de Despesa: 349039, Fonte
de Recursos: 0213150072, Nota de Empenho n° 98NE00117 de 29.01.98 no valor de R$ 269,50. Data da
assinatura: 10.03.98. Assinaram: PAULO SÁVIO C. DE OLIVEIRA - Coordenador de Serviços Gerais do FNDE e
RICARDO JOSÉ DA SILVA - V.M. Informática e Consultoria Ltda.

Apostilamento ao convênio n° 2657/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEDUC/AC, publicado no D.O.0 de 21/07/94. vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronogramaJaneiro/98.Valor:R$ 1.852.460,00 ( Hum Milhão, Oitocentos e Cinquenta e

Apostilamento ao convênio n° 778/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO,
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEDUC/AP, publicado no D.O.0 de 01/12/95. vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e09 gramas
de proteína s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 3.124.233,00 ( Três Milhões, Cento e Vinte e Quatro Mil, e
Duzentos e Trinta e Três Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de . Alunos: 0.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253. programa
de trabalho n° 08042042724870112 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma.
foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58999, de 19/02/98, no valor de R$
468.635,00, natureza de despesa n° 3 43041, fonte n° 199000000. Data do apostilamento em 19/0211998.
por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n° 3176/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEDUC/BA, publicado no D.O.0 de 30/11/94. vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: protnover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograrna:Janeiro/98.Valor:R$ 41.541.540,00 ( Quarenta e Hum Milhões. Quinhentos e
Quarenta e Hum Mil, e Quinhentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 0.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho ti° 08042042724870119 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE59010. de 19/02/98,
no valor de R$ 6.231.231,00, natureza de despesa n°343041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSE ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3145/94, fimiado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEDUC/CE, publicado no D.O.0 de 16/11/94. vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 granias
de proteínas.Cr onograma:Janeiro/98.Valor:R$ 9.480.480,00 ( Nove Milhões, Quatrocentos e Oitenta Mil,
e Quatrocentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 0.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programas
de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma.
foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE59003, de 19/02/98. no valor de R$
1.422.072,00, natureza de despesa n° 343041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE'FTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n° 2798/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEDUC/MA, publicado no D.O.0 de 25/11/94. vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 10.718.140,00 ( Dez Milhões. Setecentos e Dezoito Mil. e
Cento e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 0.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da 00 153173. Gestão 15253. programa de
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trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do donograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98N17.59001. de 1-0 02'08. no alia . de RS
1.607.721,00, natureza de despesa n' 343041, fonte n" 1 99000000 Data do apostilamento em
19/021998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretario-Ixecutiv o do IND1I\
tu til 1Apostilamento ao convênio IV 271794, firmado entre o {t
de 114 lo 94. teimem ate
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEDIX .NIG. publicado no DL )1"
. , A, 109x.
28, 02%90. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no c:se! '
na
edo,,içai,
pie.
s
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculado
escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, á conta do Programa Nacional de Manientacao
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos umaiefeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 0 9 paina.
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 74.927.073,0(1 Setenta e Quatro Milhões. Novecentos e
Vinte e Sete Mil, e Setenta e Três Reais ), Dias de atendimento: 200 dias letivos, Numero lotai de
Alunos: 0.A presente despesa correrá â. conta do orçamento do ENDE, código da 1 1 G 15 3173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 3 0 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de- Empenho-n° 98NE5 9 O 11. de 1 0 02 08. no v alor
de R$- 11.239.0 61,00, natureza de despesaif 343041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEM - Secretário-Executivo do FNDE.
\aio N IoNA I

FUNDO NACIONAL DE DESEN n OLVIMEN To

Apostilamento ao convênio n° 798/94, firmado entre o
e a Prefeitura Municipal de SEDUC/MS, publicado no D.0.1 1 de 30/05'94. igência ate
o
28/02/99. com objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos -uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograina:Janeiro/98.ValonR$ 4.121.733,00 ( Quatro Milhões, Cento e Vime e Hum Mil.
e Setecentos e Trinta e Três Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 0.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da GO 153173. Gestão 15253. programa
de trabalho n° 08042042724870 137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronagrama.
foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9 8NE5901 8, de 19/0298. no v olor de R$
618.260,00, natureza de despesa n° 343041, fonte ri° 199000000 . Data do apostilamento em 19/112/1998.
por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 121 0/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DEsExA ot v.imENTO
e a Prefeitura Municipal de SEDUC/DF, publicado no D.O.L1 de 101)6/04. igència até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98. V alor:R$ 9.739.326,00 ( Nove Milhões, Setecentos e Trinta e Nove
Mil, e Trezentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
0.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L TG 15317$. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870134 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 9 8NE59022, de 19/02'98. no valor
de R$ 1.460.8 99,00, natureza de despesa n° 343041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 3094/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOI VIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEDUC/ES, publicado no D.O.1 1 de 10 . 11 .94, igência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o . atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350 quilocalorias e 00 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeito/98.Valor:R$ 1.015.640;00 t Hum Milhão, Quinze Mil, e Seiscentos e
Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200-dias letivos. Número 1 oral de Alunos: 0.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531'73. Gestão 152 5 $, programa de trabalho n"
08042042724 8 70127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 9819E59012, de 19/02 1 98, no valor de R$ 152.346.00. natureza
de despesa n° 3 43041, fonte n° 199000000 ,Datado apostilamento em 19102 .'1 908. por JOSI ANTONIO
CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1606/94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DL SI N V \ IAIEN1(
e a 'Prefeitura Municipal de SEDUCX30. publicado no D.O.L 1 de 30-09- 04. 5 leência ate
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercicio de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de .-Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98. V alonR$ 22.943_086,00 ( Vinte e Dois Milhões. Novecentos e
Quarenta e Três Mil, e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número lotai de
Alunos: 0.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os 'primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE59020. de 19/02 .98, no valor
de R$ 1.480.1 70,00, natureza de despesa a' 343041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO-CARLEITI - Secretário-Executivo do ENDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 1655/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOL VINIENTo
94. igência até
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEDUC/MT, publicado no D.0.1 1 de 21-06
28102/99, com o objetivo dc indicar os recursos necessários à execução do mesmo no esercicio de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à-conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo Menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valon11$ 5.152.686,00 ( Cinco Milhões, Cento e ('inquenta e Dois
Mil, e Seiscentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letis os. Número mal de
Alunos: 0.A presente despesa correrá à conta do orçamento -do INDE, código da 1. 1 (i 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30-dias do
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cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9819E59019. de 190298. no valor
de R$ 772.903.00, natureza de despesa n" 343041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
19021998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executiv o do ENDF.
Apostilamento ao convênio if 1814.04. firmado entre ia 1 L'NDo NACIONAL DE DESEN \ \t\tE's Tmm
a Prefeitura Municipal de SEDUC PA. publicado no 0t1,1 1 de 24 . 06,04. stgIneia ate
2802 99, CoM o obietiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercido de 1998.
conforme indicação a seguir:Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental_ da zonas urbana e rural. á conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. CO!)) cerca de 350 quilocalorias e oo gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R5 10.663.213,00 ( Dez Milhões. Seiscentos e Sessenta e Três
Mil, e Duzentos e Treze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número 'total de Alunos: (LA
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da I TG 153173, Gestão 15253. programa
de trabalho n° 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias cio eronoerama.
foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58998, de 19'02/98. no valor de R$
1.599.482.00, natureza de despesa n° 343041, fome n" 199000000 . Data do apostilai-liem() em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do ENDE.
1-DL-CAÇÃO e

Apostilamento ao convênio n° 1605/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de SEDUC/PB, publicado no DOU de 20/06/94. vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 14.147.566,00 ( Catorze Milhões, Cento e Quarenta e Sete
. Mil, e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 0.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173. Gestão
15253. programa de trabalho-n° 08042042724870122 . Inicialmente, para.atender os primeiros 30 dias-do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE59005, de 19/02/98. no valor
de R$ 174.276,00, natureza de despesa n° 343041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 1813/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEDUC/PE, publicado no D.0.11 de 04/10194, vigência até
28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 21.416.246,00 ( Vinte e Hum Milhões, Quatrocentos e
Dezesseis Mil, e Duzentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 0.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código cia UG 1 53173.
Gestão 15253. programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE59007. de 19/02/98.
no valor de R$ 3.212.437,00, natureza de despesa n°343041.. fonte n° 121000000 , Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ri° 2783/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEDUC/P1, publicado no D.0.11 de 12/08/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo tio exercício de 1998.
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados lia educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.ValonR$ 2.791.606,00 ( Dois Milhões, Setecentos e Noventa e Hum
Mil, e-Seiscentos e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 0.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253. programa
de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias cio cronograina.
foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE59002. de 19/02/98. no valor de R$
418.741,00. natureza de despesa IV 343041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em 1902-1998.
por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2596/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de FUNDEPAR/PR. publicado no 0.0.0 de 14/07/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercicio de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o_ atend intento aos-alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional- de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias
e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 16.279.760.00 ( -Dezesseis Milhões. Duzentos
e Setenta e Nove Mil, e Setecentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 0.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da 1 1 0 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n°0804204272487013 -1 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de :Empenho n° 98NE59023. de 19/02/98.
no valor de R$ 2.441.964,00, natureza de despesa n°343041. fonte n° 199000000 . Data do aposti lamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
DA EDUCAÇÃO e

Apostilamento ao convênio n° 2786/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEDUC/RJ, publicado no D.0.1 1 de 12/08/94. vigência até
28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de- 350 ,quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 25.378.006,00 ( Vinte e Cinco Milhões. Trezentos e
Setenta e Oito Mil, e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 0.A
presente despesa correrá à-conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão 15253. proeraina
de trabalho ti' 08042042724870129 . Inicialmeate, para atender os primeiros 30 dias do- cronograma.
foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE59013, de 19/02/98. no valor de R$
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3.806.701,00, natureza de despesa n° 343041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
L•19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do ENDE.
'f

Apostilamento ao-convênio n° 1528/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESTNvOl VIMENT0
a Prefeitura Municipal de SEDUC/RN, publicado no D.0.1' de 170694. igénda até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários-à execução do mesmo no exer,kio de 1998.
conforme indicação a seguirObjeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na edik."11
escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana p rural, à conta do Programa Nacional de Minieniaão
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 5.150.146,00 ( Cinco Milhões, Cento e Cinquenta Mil. e
Cento e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 0.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da (IG 153173. Gestão 15253. plogiania
de trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma,
forani alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE59004. de 19/02/98. no valor de R$
772.522,00, natureza de despesa n°343041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998.
por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

,

DA EDUCAÇÃO e

Apostilamento ao convênio if 2744'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEDUCRO, publicado no D.O.0 de 0508'94k, igènçia até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na ecluLação piéescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à-conta do Programa Nacional de .Minientação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 3.941.100,00 ( Três Milhões, Novecentos e Qualenta e
Hum Mil, e Cem Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 0..\ plesente
despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173. Gestão 15253. progiania de
trabalho n°08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58994, de 19/02/98, no valor de R$ 591.165.00,
natureza de despesa n° 343041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em l9.'021998. por JOSE
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1611/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEM, oLV [MENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEDUC/RR, publicado no D.O.0 de 30/09/94. vigência ate
28/02/99, com o objetivo de indicar osrecursos necessários à execução do mesmo no exercido de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalonas e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 2.185.340,00 ( Dois Milhões, Cento e Oitenta e Cingi) Mil.
e Trezentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número lotai de Alunos: 0.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa
de trabalho n° 08042042724870116 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma.
foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58997, de 19/02/98. no valor de R$
327.801,00, natureza de despesa n°343041, fonte n° 199000000. Data do apostilamento em 19/02;1998,
por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.
Apostilamento ao convênio n° 2787/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DEsENV oLv IMEN lu
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEDUC/RS, publicado no D.O.0 de 04/10/94. igência ate
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exeréacio de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educaça° pieescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quiloçalorias e 09 granias
de prote inas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 15.528.426,00 ( Quinze Milhões, Quinhentos e Vinte e
Oito Mil, e Quatrocentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero total
Alunos: 0.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LiCi 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE590I 7. de 19/02/98. no valor
de R$ 2.329.264,00, natureza de despesa n° 343041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1711;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE, DEsENVoLv IMEN iu
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEDUC/SC, publicado no D.O.0 de 23/06194. vigência ate
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercicio de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação preescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalonas 09 gramas
de proteín as.Cronogrania:Janeiro/98.Valor:R$ 8.796.720,00 ( Oito Milhões, Setecentos e Noventa e Seis
Mil, e Setecentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 0.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa
de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograina.
foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE59016, de 19/02/98, no valor de R$
1.319.508,00, natureza de despesa n° 343041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2785/94, firmado entre o RINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de SEDUC/SE, publicado no D.O.0 de 12108/94. vigencia ate
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação preescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ '3.828.140,00 ( Seis Milhões. Oitocentos e Vinte e Oito
Mil, e Cento -e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 0.A
presente despesa correrá à conta do _orçamento do FNDE, código da CO 153173. Gestão 15253. programa
de trabalho n° 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma,
foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE59009, de 19/02/98. no valor de R$
1.024.221,00, natureza de despesa n° 341041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNIDE.
DA EDUCAÇÃO
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ao convênio n° 2745/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DEsENVW VIMENTO
a Prefeitura Municipal de SEDUC/SP, publicado no D.O.0 de 05/08/94. vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os incursos necessários-à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo meno., uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98,Valor.R$ 42.041.166,00 ( Quarenta e Dois Milhões. Qual ema e Hum
Mil, e Cento-e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
0.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130- . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias dacronograma, foram alocados recursos à cota da Nota de Empenho n" - 98NE59014, de 19.02 98. no
de R$ 5.011..000,00, natureza de d2spesa n° 343041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Aposfflamento
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Apostilamento ao convênio n° 2656/94, firmado entre o

FUNDO NACIONAL

DE DESENVOLVIMENTO

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEDUC/TO, publicado no D.O.0 de 21/07/94. vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 granias
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valorld 6.392.380,00 ( Seis Milhões, Trezentos e Nuv ente e Dois
Mil, e Trezentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Núnido Total de Alunos. 11.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173, Gestão 15253. piograma
de trabalho n° 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cionograma,
foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE59000, de 19;02/98. no rabi de R$
958.857,00, natureza de despesa n°343041, fonte n° 199000000. Data do_apostilamento em 19,02,1998.
por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 41294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAJEDO/PE, publicado no D.O.0 de 16/05/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma:Janeiro / 98.Valor:R$ 156.764,00 ( Cento e Cinquenta e Seis Mil, e Setecentos e
Sessenta e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.745.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56154, de 19;02/98, no valor
de R$ 23 514,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3963/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LIMOEIRO/PE, publicado no D.O,U de 16/01/95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 112.606,00 ( Cento e Doze Mil,
e Seiscentos e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.856.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56155, de 19/02/98, no valor
de R$ 16.786,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 350/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MACHADOS/PE, publicado no D.O.0 de 11/05/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 34.222,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Duzentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.481 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à Conta da Nota de Empenho n° 98NE56156, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.133,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5012/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL: DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de MANARI/PE, publicado no D.O.0 de 16/10/97, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 137.312,00 ( Cento e Trinta e Sete Mil, e Trezentos e
Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.682.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870123 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56227, de 19/02/98, no valor de R$ 20.596,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em 19/02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO e

Apostilamento ao convênio n" 212 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de MARAIAL PE, publicado no D.O.0 de 28/006, vigência
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até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exereicio de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promox er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 104.852,00 Cento e Quatro
Mil, e Oitocentos e Cinquenta e 'Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Numero Total de
Alunos. 2.923.A presente despesa_correra à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56157, de 19 02 98, no valor
de R$ 15.727,00, natureza de despesa n" 344041, fonte if 1-99000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

SEÇÃO 3
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escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à coma do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PN.AE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogrania.Janeiro 92.Valor.R$ $2.322.00-( Oitenta e Dois Mil, e Trezentos e Vinte e Dois
Reais ). Dias de atendimento. 20 0 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.401 .A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE, código da CG [53173, Gestão 15253. programa de trabalho tf
02042042 724210123 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56162, de 19 0298. no alor de R$ 12.348,00, natureza
de despesa n" 344041, fonte IV 199000000 Data do apostilamento em l902'1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE
Apostilamento ao convênio n' 208-95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de OURICURI PE, publicado no D.O.0 de 07 ,07/95, vigência
até 28 02 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1002, conforme indicação a seguir Objeto pronto er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e I A gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 352.208,00 Trezentos e
Cinquenta e Dois Mil. e Duzentos e Oito Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos Q.62" .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042 124870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56163, de 1902 98,
no valor de R$ 52 831,00, natureza de despesa n°344041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento
em [902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao conv ênio n" 153994, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESEM OU: IMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de M1RANDIBAPE, publicado no D.0.1: de 20.06 94. vigência
até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 54.472,00 ( Cinquenta e Quatro
Mil, e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de
Alunos: 2.311.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho ir 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56158, de 19,02,98, no valor
de R$ 8.170,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3891.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MOREILANDIAPE, publicado no DOU de 12,01,95,
vigência até 28.'02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 76.440,00 ( Setenta e Seis Mil, e
Quatrocentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.191.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L/G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56198, de 19/02198, no valor
de R$ 11.453,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio tr 385594, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NAZARE DA MATA,PE, publicado no DOU de 12.01,95,
vigência até 28102,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.ValorRS 88.258,00 ( Oitenta e Oito Mil,
e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
3.926.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LIG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56159, de 19/02/98, no valor
de R$ 13.238,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do a'postilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3217,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OLINDA, PE, publicado no D.O.0 de 01/12/94, vigência até
28102199, com o objetivo de indicar os recursos necessários :à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo-pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor:R$ 695.820,00 ( Seiscentos e Noventa e Cinco Mil, e
Oitocentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 20.787.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56160, de 19/02/98, no valor
de R$ 104.155,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1887'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OROBO'PE, publicado no DOU de 280694, % igência ate
28 ,0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograrna:Janeiro'92 Valor:R$ 152.756,00 ( Cento e Cinquenta e Dois Mil, e Setecentos e
Cinquenta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 6.390.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 02042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5616I, de 19/02.'98. no valor
de R$ 22.913,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 528297, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OROCO'PE, publicado no D.O.0 de 231097. igência até
28 ,02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1992,
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação pré-

Apostilamento ao convênio n" 674 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALMARES/PE, publicado no D.O.0 de 09/11/95, vigência
até 2202 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 992. conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAF, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e- 00 gramas de proteínas Cronograma .Janeiro'914.Valor:R$ 288.260.00 ( Duzentos e Oitenta
e Oito Mil, e Duzentos e Sessenta Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos . R 176 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724270123 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56164, de 19102/98, no valor
de R$ 43222,0(1. natureza de despesa tf 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 1002 :94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALMEIRJNA/PE, publicado no D.O.0 de 10/06/94,
vigência até 22'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1992, conforme indicação a seguir. Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma .Janeiro'98.Valor:R$ 52.742,00 ( Cinquenta e Dois
Mil, e Setecentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos . 2 112 Apresente-despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°0804204272487(1123 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ti° 98NE56165, de 19/02.'98, no valor
de R$ 7 911,00, natureza de despesa n° 344041. fonte tf 199000000 . Data do apostilamento em
191 02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 373;95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PANELAS/PE, publicado no D.O.0 de 17/08/95, vigência até
22 ,02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAF. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma .Janeiro'92 Valor . R$ 223 244,00 ( Duzentos e Oitenta e Três Mil, e Duzentos e
Quarenta e Quatro Reais ) Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 7.499.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, _Gestão 15253,
programa de trabalho n° 02042042724870123 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56166, de 19/02198, no valor
de R$ 42.486,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19102 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" [225'94. firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PASSIRA/PE, publicado no D.O.0 de 14/06/94, vigência até
280299, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 119.422,00 ( Cento e Dezenove Mil, e Quatrocentos e
Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 5.151.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724270123 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56167, de 19.02,98, no v lor de R$ 17.880,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em .9,02,1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3959/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAULISTA/PE, publicado no D.O.0 de 16/01/95, vigência
até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1992. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar
PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
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quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 9 8 .Valor:R$ 332.622.00 ( Trezentos e Trinta
e Dois Mil. e Seiscentos e Vinte e Dois Reais). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de

Alunos: 13.876A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173.
Gestão 13253, programa de trabalho n080420427241170123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma foram aiocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56168. de 19 re 9$.
no valor de R$ 49.889.00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 149000000 . Data do apostilamento
em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE
Apostilam= ao convênio n" 39n1 94. firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRA PE, publicado no D O 1J de 16 01 95. vigéncia até
28'02.18. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercicM de t998,
conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar- PNAE, garantirido pelo menos uma refeição diária. com cerca de 150 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeirci9 g.Valor:R$ 91.988.00 ( Noventa e Hum Mil. e Novecentos e Oitenta e
Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.769 A presente despesa
correrá á conta do orçamento do FNDE. código da LIG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870123 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56169. de 19 , 0298, no valor de R$ 13.767.00, natureza
de despesa n° 344041. fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em 191021998, por JOSÉ
ANTONIO CA RIZITI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 251D94, firmado eram o FUNDO NACIONAL DE DEsENVOLVItstENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PESQUEIRA PE publicado no DOU de 130794 vigéricia
até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objenr promover o atendimento aos 4111110S matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteinas CronogramaJaneiro88.Valor:RE 164.946.00 ( Cento e Sessenta e
Quatro Mil e Novecentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 7.015,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153171 Gestão 13253 programa de trabalho n" 08042042724870123 Inicialmente para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56170.
de 19/02/98, no valor de R$ 24491.00. natureza de despesa n°344041. fonte n° 199000000 Data do
apostilamento em 19102/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convenio n° 7310197. fumado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PETROLANDIA PE, publicado no DOU de 01/1297,

vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998 conforme indicação a seguir Objeto pronto ver o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, ã conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária com cerca de 350,
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 163.102,00 ( Cento e Sessenta e
Três Mil, e Cento e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Alunos:
6.733.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da (/0 153173 Gestão 15251
programa de trabalho a' 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho a° 98NE56171, de 1902/98, no valor
de RE 24.465,00, natureza de despesa a° 344041 fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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e Duzentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3 364A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da LIG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 0804204272070123 . Inicialmente
< para atender os primeiros 30 dias do
cronograma fon= alceados recursos á conta da Nota de Empenho , n°98NE.56174. de 19,112811. no valor
de R$ 2.319.00, natureza de despesa e 344041. fonte n" 19900118100 . Data do apostilamento em
19 02 199x. por JOSÉ ANTONIO CARLEITI -Secretário-Executivo do FNDE.
Aposnlamento

ao COM enio n' 419497. Firmado entre O
FUNDO NACIONAL DE DEsENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUI PAPA PE, publicado no
Ra() de 071 097. vigência até

28 (1299 com o objetis o de Indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objem: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínarCronogranurianeina 98.Valor:R$ 215.148,00 ( Duzentos e Quinze Mil. e Cento e Quarenta
e
Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos: 5.742A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDF., código da (/0 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n*
08042042724870123 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram atoados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56175, de 19'0288, no valor de R$ 32.272,00 natureza
de despesa n° 344041. fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em 19:02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do N0E.
Apostilamento ao convênio n° 336794. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUIXABA/PE. publicado no DOM de 20/12194, vigência

ate 28, 02199 com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de

1998, conforme indicação a seguir.Objetoz promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental da zonas urbana e rural à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350quilocalorias e 09 gramas de protetnas. Cronogaina:Janeiro/98.Valor:RS 110.816,00 ( Cento e Dez Mil, e
Oitocentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.916.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°98NE56218. de 19/02/98, no valor
de R$ 16.622.00, natureza de despesa n° 344041. fonte e 199000000 . Data do apostilamento em
19102/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 53694. firmado entre o Fumo NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RECIFE/PE. publicado no D.O.0 de 23/05194, vigência até
28.02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exeretetõ de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar —
PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas. Cronograma:Janeiro198.Valor:R$ 2.173.170.00 ( Dois Milhões, Cento e Setenta e Três Mil,
e Cento e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 85.287A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente para atender os primeiros 30 dias do
cronograraa, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°98NE56176, de 19/02/98, no valor
de R$ 324.931,00. natureza de despesa n° 344041. fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
•

Apostilamento ao convênio n° 1707/94:firmado entre o FUNDO NACIONAL. DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PETROLINATE., publicado no D.O.0 de 23/06194, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 1.275.872,00 ( Hum Milhão.
Duzentos e Setenta e Cinco Mil, e Oitocentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias
letivos. Número Total de Alunos 52.733.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE.
código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°08042042724870123 . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°
98NE56172. de 19102/98. no valor de RS 191.353,00, natureza de despesa n . 344041, fonte n°
199000000. Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - SecretárioExecutivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2566/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a- Prefeitura Municipal de POMBOS PE. publicado no D.O.0 de 14 07/94, vigência até
28/0289, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unta refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de pro teinas.Cionograma:Janeiro/98Nalor RE 99.676.00 ( Noventa e Nove Mil. e Seiscentos é Setenta e
Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.230.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da 110 153173. Gestão 15253. programa de trabalho a"
08042042724870123 Inicialmente para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56173. de 19'0288, no valor de R$ 14.951.00. natureza
de despesa n°344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em 19.'02,1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 419387. fumado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRIMAVERA PE. publicado no D.O.0 de 07
, 10/97. vigência

_ até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercicio de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à corria do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protei nas.Cronogrania:Janeiro88.Va1or:R$ 82.228.00 ( Oitenta e Dois Mil,

Aposdlamento ao convenio n° 2592/94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIACHO DAS ALMAS, PE. publicado no DOO de
14 07/94, vigência até 2810289, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998 conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de protetnas.Cronograma:Janciro/98.Valor:RS 78.906,00 ( Setenta
e Oito Mil, e Novecentos e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1191.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da (/0 153173 Gestão 15253.
programa de trabalho a° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n er 98NE56177, de 19/02/98, no valor
de R$ 11.835.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000. Data do apostilamento em
1910211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n• 4232197, fumado entre o FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAIRE/PE, publicado no D.O.0 de 08/10/97, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas. Cionograma:Janeiro/98.Valorlt$ 53.150,00 ( Cinquenta e Três Mil, e Cento e Cinquenta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.146.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153171 Gestão 15251 programa de trabalho n°
08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56178, de 19/0288, no valor de R$ 7.972,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 199000000, Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convénio n° 155195. fumado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALGADINHO/PE, publicado no D.O.0 de 07/06/95,
vigência até 28/02/99 com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protetnas.Cronograma:/aneiro/98.Val0r:R$ 74.312,00 ( Setenta e Quatro
Mil. e Trezentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.946.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
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programa de trabalho n" 01042042- 241 7 0123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56179, de 19 02 98, no s alor
de R$ 11.146,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 99000000 . Data do apostilamento em
[902 1991, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 Secretário-Executn o do FNDE
Apostilamento ao convênio o" 1-540 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEN \ OLV IMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALGUEIRO PE, publicado no DOU de 20 1)6 94, 5 igência
até 21 02 99, Com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto- prontos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, Com Cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 91.Valor.RS 89.944,00 ( Oitenta e Nos e Mil.
e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Numero Total de
Alunos' 3 7 41.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 01042(142724870123. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56110, de 19 02 98. no valor
de R$ 13.491,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 1 -99000000 . Data do -apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE,
Apostilamento ao convênio n" 147 95. firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESEN\ OL MENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALOA PE, publicado no DOU de 07 06 95, s igência até
28 0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exet cicio de 1998,
confonne indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mal, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogramaianeiro 9X.Valor.R$ 15(1.416,M ( Cento e Cinquenta Mil, e Quatrocentos e
Dezesseis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Numero Total de Alunos. 4.361 A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173. Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do croncsrama, foram
aluados recursos à conta da Nota de Empenho n" 91NE5611 I. de 191(2 91, no valor de R$ 22582,00,
natureza de despesa n° 344041. fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executis o do FNDE.
Apostilamento ao convênio 2214 94, firmado entre o FLNDO NA( IONAL DE DESEN 1)L \ IMENIO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal , de SANHARD PE, publicado no D.0,1* de 01 (17 94, s igéncia
até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no execicio de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promovei o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 89,176,00 ( Oitenta e Nove Mil,
e Cento e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
3.810.A presente despesa correrá à conta do orçamenio do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724170123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56182, de 19 02 91. no valor
de R$ 13.363,00, natureza de despesa rt" 344041. fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 4233 97, firmado entre o FENDO NACIONAL DE DESE,N \ UL \ IMEN
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE PC, publicado no
D.O.0 de 081097. vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE garantindo pelo tnenos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98,Valor.R$ 77.838,00 ( Setenta
e Sete Mil, e Oitocentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de
Alunos: 3.1 37.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56223, de 19 02.98, no valor
de R$ 11.675,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário:Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ri° 1583'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE'PE, publicado no D.O 12
de 20'0694, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1991, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos abanos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:RS 95.200.00 (
Noventa e Cinco Mil, e Duzentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.948.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 1531 73, Gestào
15253. programa de trabalhei n°08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56183. de 190298. no valor
de R$ 14.280,00, natureza de despesa ri° 344041. fonte O° 199000000 . Data da apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5801'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA E1LOMENA PE. publicado no D.O.L' de 27 1097,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro 98.Valor:R$ 124.272,00 ( Cento e A'inte e
Quatro Mil, e Duzentos e Setenta e Dois Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.272,A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56229, de 190298. no valor
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de RS 11.640,15), natureza de despesa ri" 344041. fonte n" 1991100000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI 'do INDE.
Apostilamento ao convénio n" 909 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENvOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA MARIA DA BOA VISTA PE. publicado no D.O.0
de 10 06 94, vigência até 21 02 9 9. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1991. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Prow.ama Nacional de Alimentação Escolar PNAE. gartunindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina.Janeiro 08.Valor.R$ 150.156,00 ( Cento
e Cinquenta Mil, e Cento e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 6.066.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código dá UG
153 I 73, Gestão 15253, programa de trabalho n" 01042042724870123 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56184,
de 19 tr2 98, no valor de R$ 22.523)10, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 1990(100(10 . Data do
apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CA R LETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao tons- énio n" 993 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA TEREZINHA PE, publicado no DOU de 12/02/96,
vigência ate 25 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 995 , conforme indicação a seguir Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e ( 19 gramas de proteínas Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 14.644,00 ( Oitenta e Quatro
Mil. e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos 2 324 A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE código da L'G 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 0 1 042(142 ~245'0123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina. foram alotados recursos à conta da Nota de Empenho n" 91NE56115, de 19 (2 98, no valor
de RS 12,696)10, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
19 02 1991, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FINDE.
Apostilamento ao convênio n" 7311 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 BENEDITO DO SUL"PE, publicado no D.O.0 de
01 12 9, v igémlcia até 25 ( 12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 199 5 . conforme indicação a seguir.Objeto. proinos er o atendimento aos alunos
inatriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA E. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina.Janeiro •98.Valor.R$ 77.628,00 ( Setenta
e Sete Mil, e Seiscentos e \. 'inte e Oito Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos 3 130.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173. Gestão
15253. programade trabalho n" 0 5042042 724170123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
trono Qraina, foram alotados recursos à conta da Nota de Empenho n" 91NE56186. de 19 02 98, no valor
*de RS II 644,00, natureza de despesa n" 344041. fonte 199000000 . Data do apostilamento em
19(12 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio 111' 0478 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 BENTO DO UNA/PE, publicado no D.O,U de
05 0 7 96, s iuência até 25 (12 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1991, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Program Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina.Janeiro.'98.Valor:R$ 253.872,00 (
Duzentos e Cinquenta e Três Mil, e Oitocentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias
letivos. Nátnero Total de Alunos I 0.0 65 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da UG I531 73. Gestão 15253. programa de trabalho n°08042042724870123 . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri°
98NE56117, de 19(12 9h, no valor de R$ 38.010,00. natureza de despesa n°344041, fonte n° 199000000
, 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do
Data do apostilamento ern 1902
INDE.
Apostilamento ao convênio ir 7312 97, filmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO CAITANOIPE, publicado no D.O.0 de 01/12/97,
vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1991,
confonne indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos utna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 171.020,00 ( Cento e Setenta e
Hum Mil, e "Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 7.030.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina. foram alotados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56188, de l9'0298. no valor
de RS 25.653,00. natureza de despesa n" 344041. fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
19:02 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf 777/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO/PE, publicado no D.O.0 de 01/12/95, vigência
até 210299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendhnento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogrann.Janeiro,98.Valdr.R$ 114.808,00 ( Cento e Catorze
Mil, e Oitocentos e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.637.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56189, de 19;02;98, no valor
de R$ 17,221,00, natureza de despesa ir 344041. fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
19,02 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 047996, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA COROA GRANDETE, publicado no D.O.0

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilmnento ao convênio n" 78995, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERRITAPE, publicado no D.O.0 de 06/12195, vigência até

de 05/07196, vigência até 28 102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograinalaneiro '98.Valor:R$ 88.032,00 ( Oitenta
e Oito Mil, e Trinta e Dois Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.618.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56190, de 19'02'98, no valor
de R$ 13.181,00, natureza de despesa IV 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mestno no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promox er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro:98.Valor.R$ 145.024,00 ( Cento e Quarenta e Cinco Mil, e Vinte e
Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.788.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograrna, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56196, de 19/02198, no valor de R$ 21.753,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 4146 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO BELMONTE PE, publicado no D.0.1; de

Apostilamento ao convênio ri° 102594, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERTANIAPE, publicado no D.O.0 de I0 . 06,94, vigência

20/01'95, vigência até 28'02'99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promov er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar RNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 166.050,00 ( Cento
e Sessenta e Seis Mil, e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Número Total de
Alunos: 7.I07.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56191. de 19.02,98, no 1. ator
de R$ 24.907,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 129.928,00 ( Cento e Vinte e
Nove Mil, e Novecentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos . 5 442 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°080420421 24870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56197, de 19.02.98, no valor
de R$ 19.474.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 419994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOL \ IMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO EGITO. PE , publicado no D.O.0 de 23.01.95,

Apostilamento ao convênio n° 423497, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SOLIDA° 'PE, publicado no D.O.0 de 08 10,97, vigència até

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promm er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro:98.Valor.R$ 75.084,00 ( Setenta e Cinco Mil,
e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 3.331.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56192, de 19.02,98, no v alor
de R$ 11.262,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - In\TAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma Janeiro'98.Valor:R$ 63.516,00 ( Sessenta e Três Mil, e Quinhentos e Dezesseis
Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.667.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870123 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE56199. de 1902,98, no v alor de R$ 9.527,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em 19:021998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3913'94, firmado entre o FuNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO LOURENCO DA MATA,PE, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 1008'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SURUBINL'PE, publicado no D.O.0 de 10;06,94, vigência até
28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma . Janeiro'98.Valor.R$ 160.288,00 ( Cento e Sessenta Mil, e Duzentos e Oitenta e
Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.999.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042 7 24870123 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56200, de (9'02.'98, no valor de R$ 24.028,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em 19;021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

12/01/95, vigência até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 432.394,00 (
Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, e Trezentos e No enta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias
letivos. Número Total de Alunos: 17.911.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf 08042042724870123 . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf
98NE56193, de 19/02/98, no valor de R$ 64.859,00, natureza de despesa n°344041, fonte n" 199000000
. Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do
FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1009/94, fumado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO VICENTE FERRER/PE, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 14496, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TABIRA/PE, publicado no DOU de 14/06/96, vigência até

10/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 84.628.00 ( Oitenta
e Quatro Mil, e Seiscentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 3.571.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56194, de 19/02.98,
no valor de R$ 12,694,00. natureza de despesa n°344041. fonte if 199000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à.execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograrna:Janeiro/98.Valor:R$ 62.088,00 ( Sessenta e Dois Mil, e Oitenta e Oito Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.640.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56201, de l9/02/98, no valor de R$ 9.313,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 199000000 Data do apostilatnento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 700/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERRA TALHADA'PE, publicado no D.O.0 de 270594,

Apostilamento ao convênio n° 4235 . 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TACAIMBO PE, publicado no D.O.0 de 08/10/97, vigência

vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalonas e 09 gramas- de proteinas.Cronograma:Janeiro98,Valor:R$ 467.002,00 ( Quatrocentos e
Sessenta e Sete Mil, e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
18.996,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153-173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56195, de 19'02'98, no valor
de R$ 70.050;00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

até 2802;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor:R$ 36.700,00 ( Trinta e Seis Mil, e
Setecentos Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.607.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho rf 98NE56202, de 19/02/98, no valor de R$ 5.505,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo.do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 598 1 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de T_ACARATUPE, publicado no D.O.0 de 16' (0 1 95, vigência
até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 74.340,00 ( Setenta e Quatro
Mil, e Trezentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 20(r dias letivos. Número Total de Alunos:
2.1 84.A presente despesa correrá à conta do orçamento do *FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros' 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56203, de 19 . 0298, no valor
de R$ 11.151,00. natureza de despesa n" 344041, fonte tf 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28412-99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercido dê'
- conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educaçãd'
1998.
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalnrias e 09 gramas de proteinas.Cronogramajaneiro/98.Valor:R$ 145.248,00 ( Cento e Quarenta-e
Cinco Mil, e Duzentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 6.056.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°1)81)421)42724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56209, de 19/02/98,
no valor de R$ 21.778,00, natureza de despesa n°3441141, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento
em 1902,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivó do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 346,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas,Cronograma:Janeiro' 9 8.Valor:R$ 103.044,00 ( Cento e Três Mil, e Quarenta e Quatro Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.233.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
080420427248701-23 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE562I O. de 19102/98. no valor de R$ 15.436,00, natureza
de despesa n" 344041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TEREZINHA PE, publicado no D.O.0 de 14-118 95. igência
até 28 ,02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de

1998, conforme indicação a seguinObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeirw98.Valor:R$ 62.088,00 ( Sessenta e Dois Mil.
e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1 .905.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56204, de 19 , 02198, no valor
de R$ 9.313,00, natureza de despesa n° 344041. fonte tf 19900000(1 Data do apostllamento em
1910211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE

Apostilamento ao convênio n" 4195 97, filmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRIUNFO PE, publicado no D.O.0 de 07 1097, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 012 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TUPANAT1NGA/PE, publicado no D.O.11 de 03/05/95,

Apostilamento ao convênio n° 3962/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TERRA NOVA PE. publicado no D.O.0 de 16 01,95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas,Cronograma:Janeiro /98.Valor: R $ 25.520,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Quinhentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.170.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56205, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.828,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento dm
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE

vigência até 28D2'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculado:
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro / 98.Valor:R$ 141.520.0(1 ( Cento e Quarenta e
Hum Mil, e Quinhentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Aluno,;:
3.839.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15251,
programa de trabalho tf 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri' 98NE5621 1. de 19/02/98, no valor
de R$ 21.228,00, natureza de despesa n° 344041. fonte tf 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilatnento ao convênio n° 1038:94, fumado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VENTUROSA/PE. publicado no D.O.0 de 10/06/94,

Apostilamento ao convênio n" 3942/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TIMBAUBA/PE, publicado no D.O.0 de 16,01,95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro , 98.Valor: R$ 146.540.00 ( Cento e Quarenta e
Seis Mil, e Quinhentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 6.999.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho if 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram- alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56206, de 190198, no valor
de R$ 21.981,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ri° 199(10000(1 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 788697, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
, 12.97, vigência
DA-EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TOR1TAMA- PE, publicado no D.O.0 de 113
até 28 102199. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro.9 8 . V a lor:R$ 82,466,00 ( Oitenta e Dois Mil,
e Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letis os. Número Total de
Alunos: 3.399.A presente-despesa correrá à conta dc orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
tronograma, foram alocados recursos- à conta da Nota de Empenho n" 98NE56207, de 19 02-98, no valor
de R$ 12.369,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02 1 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE
Apostilamento ao convênio n" 6418-97, filmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de T.RACUNHAEM PE, publicado no DOU de 10 11 97.
vigência até 2802 : 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta dó Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 37.474.00 ( Trinta e Sete Mil, e
. Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.745,A presente despesa correrá.à-conta- do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°081)4204272487(1123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56208, de 19.02 98, no valor
de R$ 5.621,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
19/02 1 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas-de proteínas.Cronograina:Janeiro 1 98.Valor:R$ 46.578,00 ( Quarenta e Seis Mil,
e Quinhentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.100.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56212, de 1902/98, no valor
de R$ 6.986,00, natureza de despesa n" 344041, fonte 1990(10(100 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf 008 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VERDEJANTE.PE, publicado no D.O.0 de 03/05/95, vigência até 21< 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no

exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional'
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
qnilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro 98.Valor:R$ 70.804,0(1 ( Setenta Mil, e
Oitocentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .950.A.
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG- 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram atacados recursos à-conta da Nota de Empenho n° 98NE56213, de 19112'98, no valor
de R$ 10.620,00, natureza de despesa ri" 344041, fonte n" 199(100000 . Data do apostilamento cio
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO , CARL ETTI - Secretário-Executivo do,FNDE.
Apostilamento ao convênio ti" 4236 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VERTENTE DO LERIO , PE, publicado no DOU de
08 10 97, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mestno
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundatnental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 35o quilocalorias e 09- gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro98.Valor:R$ 66.384,0(1 (
Sessenta e Seis Mil. e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2.634.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870123 • Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56222,
de 19 02 98, no valor de R$ 9.957,00, natureza de despesa ri' 344041, fonte n" 199000000 . Data do
apostilatnento em 19 02'1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 0523 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VERTENTES PE. publicado no D.O.0 de 09 07 96, vigência

Apostilamento ao convênio n" 4201-94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRINDADE , PE, publicado no DOU de 23 01 95, s igência
•n•••••••••n7nn•••n•..........

até 28 (12 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
1998.
,
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pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PN AI: , garantindo pelo menos uma recção diaria. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronocrama Janeiro 9s ValorRS " 1 .424.00 Setenta e Sete Mil. e
Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais Dias de atendimento . 2(5) dias leu\ os Número Total de Alunos.
3.253.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 1531'3, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042 7248 7(,123 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos á conta da Nota de Empenho n' 9 8NE5/h214. de 19 02 98, no s ator
de R$ 11.613,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 1990015)00 Data do aposulamento em
1902
. 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 49.752,00 (
Quarenta e Nox e Mil. e Setecentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Numero Total de Alunos. 1.927.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho 0" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos zi conta da Nota de Empenho n" 981\1E55464,
de 19 02 '15, no s alor de RS 7.462.00. natureza de despesa n" 344041, fonte ir' 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 199s, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilatnento ao convênio ir' 1425 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENk OL \ !MENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VICENCIA PE, publicado no D.0.1; de 17 Oh

igência ate 28 02 99, com o ob jetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 47.164,00 ( Quarenta e Sete Mil,
e Cento e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.583 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ri° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à-conta da Nota de Empenho ri° 98NE55584, de 1902,98, no valor
de R$ 7.074,00, natureza de despesa ir 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19.'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

94, sigência
até 28 '0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercido de
1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 141.526,00 ( Cento e Quarenta e
Hum Mil, e Quinhentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos' 6.118 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153 [ 73, Gestão
15253, programa , cle trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à,conta da Nota de Empenho n° 98NE56215, de 19 ,02/98, no valor
de R$ 21.228,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 , Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ,FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4159'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VITORIA DF SANTO ANTA°, PE, publicado no DOU de

20/011 95, vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronograma.janeiro.98.Valor.R$ 700.824,00 (
Setecentos Mil, e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 28.841 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56216,
de 19/02/98, no valor de R$ 105.060,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 199000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5802'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ACAUA 'PI, publicado no D.O.0 de 27.10,97, vigência até
28/02(99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas. Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 54.800,00 ( Cinquenta e Quatro Mil, e Oitocentos Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.370.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55654, de 19/02/98, no valor de R$ 8.220,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilarnento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apbstilamento ao convênio n° 213/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGRICOLANDIA/PI, publicado no D.O.0 de 28/06/96,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 22.570,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Quinhentos e Setenta Reais ). Dias de . atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 923.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho- n° 98NE55462, de 19/02/98. no valor
de R$ 3.385,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2548/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUA BRANCA/PI, publicado no D.O.0 de 13/07/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 75.424,00 ( Setenta e Cinco Mil,
e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.420.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55463, de 19/02/98, no valor
de R$ 11.313,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1024/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALAGOINHA DO PIAUPPI, publicado no D.O.0 de
10/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo p elo menos uma refeicão diária, com

Apostilamento ao Com ènio n" 27'72 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALEGRETE DO PIAU' , Pl, publicado no D.O.0 de 12 '08.94,

Apostilamento ao convênio n° 784/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTO LONGA/PI, publicado no D.O.0 de 06%12/95,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indica'ção a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação-pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramaS de proteínas.Cronograma:Janeiro.'98.Valor:R$ 42.654,00 ( Quarenta e Dois
Mil, e Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.752.A presente despesa correrá à conta do orçameneo do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55465, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.398,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 377/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTOS/PI, publicado no D.O.0 de 18/08/95, vigência . até
28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeio. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 227.538,00 ( Duzentos e Vinte e Sete Mil, e Quinhentos e
Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Alunos: 9.438.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55466, de 19/02/98, no valor de R$ 34.130,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4152/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALVORADA DO GURGUEIA/PI, publicado no D.O.0 dê
06/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro/98.Valor:R$ 27.388,00 ( Vinte e
Sete Mil, e Trezentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.202.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55467, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.108,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 215/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AMARANTE/PI, publicado no D.O.0 de 07/07/95, vigência
até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro198.Valor:R$ 91.016,00 ( Noventa e Hum Mil,
e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.828.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55468, de 19102/98, no valor de R$ 13.652,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4238/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANGICAL DO PIAUI/PI, publicado no D.O.0 de 08/10/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de-Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 43.556,00 ( Quarenta e Três
Mil, e Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
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Alunos. 1.994.A presente despesa correi á à conta do orçamento do FNDE código da UG 153 I 73, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870124 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55469, de 1902 98, no valor
de R$ 6.533,00, natureza de despesa ir' 344041, fonte n" 1220M000 Data do apostilamento em
1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilarnento ao convênio a" 080 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOL 'MENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANISIO DE ABREU- PI, publicado no D.0.1 de 25 04 96,
vigência até 2% 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramalaneiro 98 Valor:R$ 52 438.00 ( Cinquenta e Dois
Mil, e Quatrocentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento- 200 dias letivos Número Total de
Alunos: 2.201.A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870124 Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias-do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55470, de 19 02- 98, no valor
de RS 7.865,00, natureza de despesa ri" 344041, fonte n" 122000000 , Data do apostilamento em
19 ;021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.
Apostilamento ao convênio n" 832 195, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANTONIO ALMEIDA 'Pl, publicado no D.O U de 13 12 95.
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do Programa Nacional
de: Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro ;98 Valor:R$ 33.596,» ( Trinta e Três Mil, e
Quinhentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
877.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da LÍG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042(142724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55471 , de 19 . 02;98, no valor
de R$ 5.039,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000001) , Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio o' 2478 ;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AROAZES TI, publicado no D.O.0 de 080794, vigência até
2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 49.338,00 ( Quarenta e Nove Mil, e Trezentos e Trinta e
Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2 050 A presente despesa
correrá à conta do orçamento do INDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho IV
08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55472, de 1902198, no valor de R$ 7.400,00. natureza de
despesa n° 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ne 7313 97, finnado entre o FL NDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARRAIAL Pl. publicado no DOU de 01 12 9", vigência até

28,0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação pi éescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - l'NAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e (19 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro , 98.Valor.R$ 26.760,00 ( Vinte e Seis Mil, e Setecentos e Sessenta
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de Alunos. 781.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 1525$. programa de trabalho n"
08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55473, de 19-02 98, no valor de R$ 4.014,00, natureza de
despesa ri' 344041, fonte n" 122000000 . Data cio apostilamento em 902;1998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao coas ênio n" 4240 97, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ASSUNCAO DO PIAUIPI, publicado no D.O.L' de
08,10-97, v igência até 28.02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 87.828,00 ( Oitenta
e Sete Mil, e Oitocentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total de
Alunos: 2.405.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho a' 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE55629, de 19/02/98, no valor
de R$ 13.174,00, natureza de despesa n° 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
191011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio tf 095 , 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AVELINO LOPES,PI, publicado no D.O.0 de 220596.
vigência até 28,0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 90.196,00 ( Noventa Mil, e
Cento e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Número Total de Alunos. 2.775.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
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cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55474, de 19 0298, no valor
de RI 13 529,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETT1 - Secretário-Executivo do INDE_
Apostilamento ao convênio ir" 4239 97, firmado- entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Nhuncipal de BARRA D'ALCANTARA : PI, publicado no D.O.0 de
08 10 97, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à -conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar -- PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalonas e 09 gramas de proteínas Cronograina:Janeiro-98.Valor:R$ 41.224,00 (
Quarenta e Hum Mil, e Duzentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 1.074.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
1_7 G 153173, Gestão 15253, programa de trabalho a" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os
primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55633,
de 19(129%, no valor de R$ 6.183,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNIDE.
Apostilamento ao conv ênio 378 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARRAS PI, publicado no DOU de 12/05/94, vigência até
28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograrna:Janeiro 98.Valor:R$ 265.520.00 ( Duzentos e Sessenta e Cinco Mil. e
Quinhentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I 0,957.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o' 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho a' 98NE55475, de 19/02/98, no valor
de RI 39.824,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 . 1998, por JOSÉ ANTONIO CA R.LETTI - Secretário-Executivo dó FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 254794, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARREIRAS DO PIAUI/PI, publicado no D.O.0 de
13 1)794, vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seg,uir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro:98.Valar:R$ 31.572,00 ( Trinta
e Hum Mil, e Quinhentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 874.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri" 98NE55476, de 19/2/98,
no valor de RI 4.735,00, natureza de despesa n" 344041 ;fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19-1>21998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 24 77 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARRO DURO :P1, publicado no D.O.0 de 08/07194,
vigência até 281(2 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 99% . conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mal, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e ( 19 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 39.670,00 ( Trinta e Nove Mil, e
Seiscentos e Setenta Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos Número Total de Alunos: 1,613,A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 1 1804204224570124 .inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE55477, de 1902.98, no valor
de R$ 5.950,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento eia
19 02 199%. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 73 I 4 : 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de BATALHA PI, publicado no D.O.0 de 01/12/97, vigência até
28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguit.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo inenos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas CronogramaJaneiro :98.Valor:R$ 197.684.00 ( Cento e Noventa e Sete Mil,. e Seiscentos e
Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.857.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042 124870124 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE5547 8, de 19'02/98, no valor
de RI 29.652,00, natureza de despesa o" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE_
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n" 7887-97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BELA VISTA DO PIAUI/PI, publicado no D.O.0 de
03'l2/97. vigência até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 18.350,00 (
Dezoito Mil, e Trezentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 723.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
1525$, programa de trabalho n°09042(142724870124 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55640, de 19./0298. no valor
de RI 2.752,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilmnento em
1902
.' 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio 00 4153 9 7, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BELEM DO PIAU' Pl. publicado no D.0.1: de 06 10 97,
• vigência até 2802 . 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promos, er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98 \/alor.RS 33.520,00 ( Trinta e Três Mil, e
Quinhentos e Vinte Reais ) Dias de atendimento . 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 894.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 080420427248 7 0124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55618, de 191(2 98, no ator
de RS 5.028,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19.'021998, por JOSÉ ANTONIO CA RLE1T1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 41 7 1 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BENEDITINOS PI, publicado no D.O.0 de 20 0195.
vigência até 28 .02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199S, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Prourama Nacional
de Alimentação Escolar - 'PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma-Janeiro 98.Valor.R$ 123.676;00 ( Cento e Vinte e
Três Mil, e Seiscentos e Setenta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letis os. Número Total de
Alunos . 3 465 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FN DE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042 7248 70124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55479, de 19 02.98, no s alor
de R$ 18.551,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n° 1220(10000 , Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1039'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BERTOLINIA .PI, publicado no D.O.L` de 100694, s igência
até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 64.848,00 ( Sessenta e Quatro
Mil, e Oitocentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.813.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho 0008042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55480, de 19/02,98, no valor
de R$ 9.633,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4473/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BETANIA DO PIAUI/PI, publicado no D.O.0 de 131 0'97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 34.768,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Setecentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.103.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55650, de 19'02.'98, no valor
de R$ 5.215,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4154/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOA HORA/PI, publicado no D.O.0 de 0610'9, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimeinação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 45.874.00 ( Quarenta e Cinco
Mil, e Oitocentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.801.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55628. de 19.'02.'98, no valor
de R$ 6.881,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

e

Apostilamento ao convênio
570/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOCAINATI, publicado no D.0.12 de 04'09'95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:.Taneiro98.Valor:R$ 18.068,00 ( Dezoito Mil, e Sessenta e Oito Reais ). Dias
de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 521.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870124 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55481, de 19/02/98. no valor de R$ 2.710.00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARCETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 455/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM JESUS/PI, publicado no D.O.0 de 11'09'95, vigência
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até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograrna.Janeiro 98.Valor.R.S 67.098,00 t Sessenta e Sete Mil,
e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos, 2.858.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho , n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55482, de 19:0298, no valor
de R$ 10.064,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19(12 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilarnento ao convênio n° 3765: 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM PRINCIPIO DO PIAUI'Pl, publicado no D.O.0 de
11 01'95. vigência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogrania.Janeiro 98.Valor.R$ 34.356,00 ( Trinta
e Quatro Mil, e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. l .687,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55593,
de 19 0298, no valor de R$ 5.153,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n's 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio if 3249/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BONFIM DO PIAUI/PI, publicado no D.0.0 de 07/12/94,
vigência até 28:02:99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 36.316,00 ( Trinta e Seis Mil, e
Trezentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de Alunos: 1.456.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55579, de 19;02/98, no valor
de R$ 5.447,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19:02/1998, por JOSÉ ANTONIO ,CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 6417/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOQUEIRAO DO PIAUI/PI, publicado no D.O.0 de

10/11 197, vigência até 28102;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro,98.Valor,R$ 34.632,00 ( Trinta
e Quatro Mil, e Seiscentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 1.332.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55620, de 19/02/98,
no valor de R$ 5.194,00, natureza de despesa 1-1° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02.'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI. - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 718/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BRASILEIRA/PI, publicado no D.O.0 de 21/11/95, vigência
até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 59.816,00 ( Cinquenta e Nove
Mil, e Oitocentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.613.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55600, de 19,02/98, no valor
de R$ 8.972,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
191021998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5013/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BREJO DO PIAUI/PL publicado no D.O.0 de 16/10/97,
vigência até 28.'02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 25.726,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Setecentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Minero Total de Alunos:
1.158.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55627, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.858,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4172/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BURITI DOS MONTES/PI, publicado no D.O.0 de
20.'01.95, vigência até 28:02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
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matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNA E. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina.Janeiro 98.Valor.RS 82.350,00 ( Oitenta
e Dois Mil, e Trezentos e Cinquenta Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Número Total de
Alunos. 3.80 7 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho IV 08042042 -248'0 124 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55605, de 19 02 '98, no x-alor
de RS 12.352,00, natureza de despesa n" $44041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSE ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do ENDE.

cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro '98,Valor.R$ 39.138,00 ( Trinta
e Nove Mil, e Cento e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 1.536 A presente despesa correrá á conta do orçamento do ENDE, código da L'G 153173, Gestão
1525$, programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55485, de 190298, no valor
de RS 5.f(70,011, natureza de despesa n' 344041, fonte IV 122000000 Data do apostilamento em
191)2 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com énio n" 3 764 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CABECEIRAS DO PIAL'I P1. publicado no D.0.1: de

13 10 97. vigência até 28 02_ 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Olaieto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNA E. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 26.824,00 ( Vinte e
Seis Mil, e Oitocentos e X'inte e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 1.071.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n ()M14211422487(1124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55623, de 1902.'98, no-valor
de R$ 4.023.00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
191)2 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

1101 95, igência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 57.076,00 (
Cinquenta e Sete Mil. e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 2.318.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042248 70124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri" 98NE55583, de 19(12 98, no valor
de R$ 8.561,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 ; 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 4474 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAJAZEIRAS DO 'PIAI:FPI, publicado no D.01: de
13 1097. vigência até 28 0299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 33.044,00 ( Trinta
e Três Mil, e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Número Totaf de Alunos.
887.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da L'G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55639, de 19;02.98, no valor
de R$ 4.956,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilametno ao convênio n' 9030,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA,PI, publicado no DOU de 12.1297.
vigência até 28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro,98.Valor.R$ 24.010,00 ( Vinte e Quatro Mil,
e Dez Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.001.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE55483, de 19/02198, no valor de R$ 3.601.00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf 218,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CALDEIRA° GRANDE DO PIAULPI, publicado no D.O.0
de 28,06,96, vigência até 28/02-99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma..Taneiro,98,Valor.R$ 38.946,00 ( Trinta
e Oito Mil, e Novecentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 1.667.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55591, de 19/0198,
no valor de R$ 5.841,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 1056-94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPINAS DO PIAULPI, publicado no D.O.0 de 10,06,94,
vigência até 28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro/98.Valor.R$ 24.384,00 ( Vinte e Quatro Mil,
e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.017.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55484, de 19/02;98. no valor
de R$ 3.657,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 9607 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE DO FIDALGO PI, publicado no D.0.1:
de 18 12,97, vigência até 28.02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menus uma refeição diária. com

Apostilamento ao convênio n" 447597, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPO GRANDE DO PIALIPPI, publicado no D.0.0 de

Apostilamento ao convênio tf 4476/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPO LARGO DO PIAU/PI, publicado no DOU de
13 10 97, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 199%, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 27.016,00 ( Vinte e
Sete Mil, e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.059.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55616, de 19.02/98, no valor
de R$ 4,052,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19.02.1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 327094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPO MAIOR/PI, publicado no D.O.0 de 07/12/94,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma .JaneircAR Valor:R$ 241.082,00 ( Duzentos e
Quarenta e Hum Mil, e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 10.058.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870124 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55486, de 19/02/98,
no valor de R$ 36.162.00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento
em 19.'02.'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4174194, firmado entre o FUNDO NACIONAL.DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANAVIEIRA/PI, publicado no D.O.0 de 20/01/95, vigência
até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'9 8 Valor:R$ 30 204,00 ( Trinta Mil, e
Duzentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos • 1.278 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n° 080420427248 70124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55585, de 19/02 198, no valor
de R$ 4.530.00, natureza de despesa IV 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1902'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 1(117/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANTO DO BURITI/PI, publicado no D.O.0 de 14/03/96,
vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98 Valor:R$ 60.182,00 ( Sessenta Mil, e
Cento e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos . 2.977.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55487, de 19/02/98, no valor
de R$ 9.027,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n" 4477'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTODA EDUCAÇÃO e a Prefeitura !Municipal de CAPITA() GERVASIO OLIVEIRA/P1, publicado no D.O.0

de 1$ (097. vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998. conforme- indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro'98.Valor-RS 32 300.00-( Trinta
e Dois Mil. e Trezentos Reais ). Dias de atendimento 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
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1.280.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 080420427248701 24 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cibnograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55625, de 19 02 98. no valor
de R$ 4.845,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4478 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARAUBAS DO PIAUI PI, publicado no D.0.13 de
13/10/97, vigência até 28/02 1 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor . R$ 28.744.00 ( Vinte e
Oito Mil, e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: I .I75.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55643. de 19 02-9%,
no valor de R$ 4.311,00, natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 • Data do apostilamento em
19/02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ri° 327 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CASTELO DO PIAM PI. publicado no D.O.0 de 07 08 95,
vigência até 28/02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 124.250,00 ( Cento e Vinte e
Quatro Mil, e Duzentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 4.970.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55488, de 19-02 98, no valor
de R$ 18.637,00; natureza de despesa n" 344041, fonte n" 1220(10000 Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNTDE.
Apostilamento ao convênio tf 7909'97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAXINGO PI, publicado no D.O.0 de 03'12'97, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 24.596,00 ( Vinte e Quatro Mil, e Quinhentos e Noventa e
Seis Reais ). Dias 'de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 946.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55489. de 19/02/98, no valor de R$ 3.689,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 1910214998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2508/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COCA LiPI, publicado no D.O.0 de 13/07/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 84.766,00 ( Oitenta e Quatro Mil, e Setecentos e Sessenta
e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.348.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55490. de 19/02/98, no valor de R$ 12.714,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1 -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4479/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COCAL DA TELHA/PI, publicado no D.O.0 de 13/10'97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valorld 30.276,00 ( Trinta Mil, e
Duzentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.270.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55609, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.541,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4480/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COCAL DOS ALVES/PI, publicado no D.O.0 de 13/10/97.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteína s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 23.972,00 ( Vinte e Três Mil, e
Novecentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
922.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do

N° 47 QUARTA-FEIRA, 1 . 1 MAR 1998

cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55621, de 19 1 02/98. no valor
de R$ 3.595,00. natureza de despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FINIDE.
Apostilamento ao convênio n° 3293,94, firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COIVARAS.PI, publicado no D.O.0 de 13/12/94, vigência
até 2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 29.794,00 ( Vinte e Nove Mil, e
Setecentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de Alunos:
1.189.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° ((81)4204272487(1124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE55581, de 19 02/98, no valor
de RS 4.469;00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ONDE.
Apostilamento ao convênio n° 4008 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COLONIA DO GURGUEIA PI, publicado no D.O.0 de
20 01 95, vigência até 2% 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 40.940,00 (
Quarenta Mil, e Novecentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I.769.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o" 98NE55588, de I 9102198, no valor
de R$ 6.141,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19-1)2199%, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 3147 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COLONIA DO PIAUPPI, publicado no D.O.0 de 17/11/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiror98.Valor:R$ 77.408.00 ( Setenta e Sete Mil, e
Quatrocentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.106.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55594, de 19/02/98, no valor
de R$ 11.611,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n° 12200000(1 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1668/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONCEICAO DO CANINDE/PI, publicado no D.O.0 de
22/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.ValoriRS 43.528,00 (
Quarenta e Três Mil, e Quinhentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1.448.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253. programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5549I ,
de 19101'98, no valor de R$ 6.529,00, natureza de despesa n'344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.
Apostilamento ao convênio n° 024/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORONEL JOSE DIAS/PI, publicado no D.O.0 de 01/02/96,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 35.260,00 ( Trinta e Cinco Mil,
e Duzentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.508.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ONDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho
08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55601, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.289,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2529/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORRENTE/PI, publicado no D.O.U.de 13/07/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cr000grama:Janeiro,98.ValorR$ 77.372,00 ( Setenta -e Sete Mil, e
Trezentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.035.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da No r a de Empenho n° 98NE55492, de 19/02/98, no valor
de R$ 11.605.00. natureza de despesa n° 344' 1 41, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 41969 7 , firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇ 3.0 e a Prefeitura Municipal de CRISTALANDIA DO PIAUIPI, publicado no D:O.0 de

07' 1097, vigência até 28'02 '99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 99 . 80(i.1 8) (
Noventa e Nove Mil, e Oitocentos Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos Número Total de
Alunos: 2 509.A presente despesa correrá à conta-do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98N E55493, de 19 02 98, no alor
de R$ 14.970,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4175'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CRISTINO CASTRO P1, publicado no DOU de 20 01 95,
vigência até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 60.026,00 ( Sessenta Mil, e
Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.509.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55494, de 19/02198, no valor de R$ 9.003,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETIT - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 533,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEMOL'0IMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CURIMATA, PI, publicado no D.O.0 de 29,09,95, s igência
até 28102:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma,Janeiro.98.Valor.R$ 37.320,00 ( Trinta e Sete Mil, e
Trezentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.332.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870124. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55495, de 19,0298. no valor
de R$ 5.598,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4481,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEN‘OLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CURRAL NOVO DO PIAUL PI, publicado no D.O.0 de
13/10/97, vigência até 28102199, comn o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. .promover o atendimento aos alunos

matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 30.558,00 ( Trinta
Mil, e Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I .276.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55622, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.583,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETfl - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4482,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CURRALINHO/PI, publicado no D.0.1.1 de 13,10/97,
vigência até 28102199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 40.528,00 ( Quarenta Mil, e
Quinhentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.177.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55655, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.079,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1903/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DEMERVAL LOBAO/PI, publicado no D.O.0 de 28/06/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objéto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 37.230,00 ( Trinta e Sete Mil, e
Duzentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.664.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55496, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.584,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4176'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIRCEU ARCOVERDE 'PI, publicado no D.O.0 de
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20 01 95, vigênciaaté 28 0299. com-o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do menno
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta dO,
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, coal
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98,Valor.R$ 57.308,00 (
Cinquenta e Sete Mil, e Trezentos e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total,
de Alunos. 2.608.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870124 Anicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55497, de 19/02/98,
no valor de R$ 8.596,00, natureza de despesa n'' 344041, fonte n' 12200(1000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 791-94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DOM EXPEDITO LOPES/PI, publicado no D.O.0 de
30 05 94, vigência até 28 112 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 25.646,00 ( Vinte e
Cinco Mil, e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. I .177.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55498, de 19/02/98,
no valor de R$ 3.846,00, natureza de despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19'021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1007/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DOM INOCENCIO/PI, publicado no D.O.0 de 10/06/94,
vigência até 28'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e- 09 gramas de proteínas Cronogramalaneiro/98.Valor:R$ 32.756,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Setecentos e Cinquenta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I 276 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° (18042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho rf 98NE55499, de 19/02/98, no valor
de R$ 4 913,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1679/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ELESBAO VELOSO/PI, publicado no D.O.0 de 22/06/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 69.484,00 ( Sessenta e Nove
Mil, e Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos- 2 176 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
1.253. programa de trabalho n° 08042042724870124 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55500, de 19/02/98, no valor
de R$ 10 422,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4197/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ELISEU MARTINS/PI, publicado no D.O.0 de 07/10/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 7.940,00 ( Sete Mil, e
Novecentos e Quarenta Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 398.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55501, de 19/02/98, no valor
de R$ I 191,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1955/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESPERANTINA/PI, publicado no D.O.0 de 28/06/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 239.844,00 ( Duzentos e Trinta
e Nove Mil, e Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 9.501.A presente despesa correrá à conta do orçamento do -FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55502.
de 19/02/98, no valor de R$ 35.976,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 016'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FARTURA DO PIAUI/PI, publicado no D.O.0 de 19/01/96,
vigência até 28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
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na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 29.844,00 ( Vinte e Nove Mil, e
Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos
1.41 6.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 1 525$,
programa de trabalho 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55 602. de 19102;98, no valor
de R$ 4.476,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro ,98.Valor:R$ 58.982.00 ( Cinquenta e Oito
Mil, e Novecentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.352.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55506, de 19/02/98, no valor
de R$ 8.847,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n o 4483/97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de FLORESTA DO PIAUPP1, publicado no DOU de 13, 1 o97,
EDUCAÇÃO
DA

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FRONTEIRAS/Pl. publicado no D.O.0 de 20/01/95, vigência

Apostilamento ao convênio n° 4177/94, fintando entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

vigência até 28/02/99, com o objetivo de Indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas,Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 27.936,00 ( Vinte e Sete Mil, e
Novecentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
760.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55656, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.1 90,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 537/94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FLOR1ANO/PI, publicado no D.O.0 de 23/05/94, vigência

até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação' Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro /9 8, Valor:R$ 283.740,00 ( Duzentos e Oitenta
e Três Mil, e Setecentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de
Alunos: 11.941.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1 53 173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
.dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55503, de 19/02/98,
no valor de R$ 42.557,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000 000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 669/94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FRANCINOPOLIS/PI, publicado no D.O.0 de 26/05/94,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98. Valor:R$ 37.956,00 ( Trinta e Sete Mil, e
Novecentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.1 19.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55504, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.693,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3902/94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FRANCISCO AYRES/PI, publicado no DOU de 12/01/95,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro /98.Valor:R$ 20.760,00 ( Vinte Mil, e
Setecentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 862.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55505, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.114,00, natureza de despesa . n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5014/9 7, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FRANCISCO MACEDO. PI. publicado no D.O.0 de
(6/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
no exercício de 1998,
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária. com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro ,'98.Valor: R$ 17.332.00 (
Dezessete Mil, e Trezentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 595.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55634, de 19'02/98,
no valor de R$ 2.599,00, natureza de despesa n 344041, fonte n° 12200(1000 . Data do apostilamento cai
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 48.862,00 ( Quarenta e Oito
Mil, e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.197.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042 724870124 . inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55507, de 19/02/98, no valor
de R$ 7.329,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5015/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GEMINIANO/PI, publicado no D.O.0 de 16/10/97, vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98. Valor:R$ 18.640,00 ( Dezoito Mil, e
Seiscentos e Quarenta Reais ). Dias de . atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 956.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55610. de 19/02/98, no valor
de R$ 2.796,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 266/95, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GILBUES/PI. publicado no D.O.0 de 21107/95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98. Valor:R$ 83.570,00 ( Oitenta e Três Mil, e Quinhentos e Setenta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.463.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código dg UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55508, de 19/02/98, no valor de R$ 12.535,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1493/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUADALUPE/PI, publicado no D.O.0 de 17/06/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro /98 .Valor:R$ 57.224,00 ( Cinquenta e Sete
Mil, e Duzentos e Vinte e Quatro Reais ), Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.601 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55509, de 19/02/98, no valor
de R$ 8.551,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5 016/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a.Prefeitura Municipal de GUARIBAS/PI, publicado no D.O.0 de 16/10/97, vigência
até 28102,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro / 98.Valor:R$ 30.336,00 ( Trinta Mil, e
Trezentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de AlUnos:
1.54 -1 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 , Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55648, de 19/02/98, no valor
de RS 4.550,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 021998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf 091 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de HUGO NAPOLEAO/PL publicado no DOU de 13/05/96,

Apostilamento ao convênio n° 3343-94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÀO e a Prefeitura Municipal de FRANCISCO SANTOS PI, publicado no D.O.0 de 15 12 94,
vigência até 28/02 , 99,,com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de ( 998. conforme indicação a segurrObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir,Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98.ValorRS 20.628,00 ( Vinte Mil, e
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Seiscentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Número Total de Alunos.
865.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9XNE55510. de 19 02 98, no alor
de R$ 3.094,00, natureza de despesa n" 344041. fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19102 : 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao com "énio n" 5070 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVINIENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ILHA GRANDE PI, publicado no DOU de 16 10 97,
vigência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro.98.Valor..R$ 20.412,00 ( Vinte Mil, e
Quatrocentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.036.A
presente despesa correrá à -conta do orçamento do FNDE, código da -1.:G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 118042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55632, de 190298. no valor
de R$ 3.061,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
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correrá à conta do orçamento do FNDE. cu,. b O da UG 1531 -'3, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870124 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de -Empenho n' 98NE55515, de 19 02 98, no valor de R$ 11.121,00, natureza
de despesa n" 344041, fonte o" 122000000 , Data do apostilamento em 19(12 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 183 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JACOBINA DO PIACI PI, publicado no D.o.ty de 27'06195,
igência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promm er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 50.380,00 ( Cinquenta Mil, e
Trezentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos: 1.284.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LIG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho-n" 98NE55587, de 19'02'98, no valor
de R$ 7.557.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 2479 ,94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Apostilamento ao convênio n° 26895, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de INHUMAPI, publicado no D.O.0 de 21,07,95. vigência até
28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE. garantindo pelo menos uma refeiçãq diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 89.182,00 ( Oitenta e Nove Mil, e Cento e Oitenta e Dois
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.688.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n"
08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55511, de 19/02/98. no valor de RS 13.377,00, natureza
de despesa n° 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 1011998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio 00 1894,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IPIRANGA DO PIAUI PI, publicado no DOU de 28 06 94,
vigência até 28/02199. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.ValoreRS 31.274,00 ( Trinta e Hum Mil, e
Duzentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
I.597.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE55512, de 190198. no valor
de RS 4.691,00, natureza de despesa o' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1046/94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ISAIAS COELHO/PI, publicado no DOU de 10 06 94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 99.768,00 ( Noventa e Nove
Mil, e Setecentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.637.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55513, de 19/0198, no valor
de R$ 14.965,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAICOS TI, publicado no D.O.0 de 08/07/94, vigência até

2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 1 98.Valor:R$ 93.864,00 ( Noventa e Três Mil, e Oitocentos e Sessenta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.042.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870124 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55516, de 19/02/98, no valor de R$ 14.079,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 5017/97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JATOBA DO PIAUPPI, publicado no D.O.0 de 16/10/97,
vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro98.Valor:R$ 39.848,00 ( Trinta e Nove Mil, e
Oitocentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.580.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE55617, de 19 102/98, no valor
de R$ 5.977,00, natureza de despesa n o 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19-02 199N, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3215 ;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JERUNIENHAPI, publicado no D.O.0 de 01/12/94, vigência
até 28 ((299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro'98.Valor:RS 14.222,00 ( Catorze Mil, e
Duzentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 547.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronourama, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55517, de 19/02/98, no valor
de RS 2.133,00, natureza de despesa tf 344041, fonte o" 122000000 . Data do apostilamento em
19'02 "1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilatnento ao convênio o" 5018 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOAO COSTAPI, publicado no D.O.0 de 16/10/97, vigência

Apostilamento ao convênio n' 072 95, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA.EDUCAÇÂO e a Prefeitura Municipal de 1TAINOPOLIS PI, publicado no D.0.1.: de 22 05.95, vigência

até 2870199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas-de proteinas.Cronograinalaneiro 98.Valor.R$ 154..964,00 ( Cento e Cinquenta
e Quatro Mil. e Novecentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200-dias letis os. Número
Total de Alunos: 4.558.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da 12G
153173, Gestão 15253. programa de trabalho n' 08042042724870124 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98N E555'14,
de 19 02 ,98, no valor de RS 23.244,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 1220000011 . Data do
apostilatnento em 19011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDF
Apostilamento ao convênio n" 19395. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÀO e a Prefeitura Municipal de ITAUEIRA. PI, publicado no D.O.0 de 27 06 95, vigência até
28 02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar --PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograina:Janeiro 98-.Valor:R$ 74.142,011 ( Setenta e Quatro Mil, e Cento e Quarenta e
Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. $.032.A presente despesa

até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
199%, c:.,Iiionne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro 9 % Valor:R$ 25.766,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Setecentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos:
1.1 17.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55637, de 19(l2'9$, no valor
de RS 3.864,00. natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19(12 1.99%, por JOSÉ ANTONIO CARLE'TT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 5804 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOCA MARQUES-PI. publicado no D.O.0 de 27/10/97,
igência até 2% 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro cç ValorRS 34 862.00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos:
1.581.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias ,do-
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cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NF55518, de 19 02 98, no valor
de RS 5.229,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19'02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2535 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOSE DE FREITAS PI, publicado no DOU de 13 07 94.
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cranograma:Janeiro 98.N/olor:RS 200.248,00 ( Duzentos Mil, e
Duzentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
8.334.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n 0 98NE55519, de 19 02 98, no valor
de R$ 30.037,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 580397, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JULIO BORGES PI, publicado no DOU de 2'1'10-97,
vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 32.480,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Quatrocentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.225.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55657, de 190298, no valor
de R$ 4.872,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao conVênio n° 5020/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JUREMA PI, publicado no D.O.0 de 161(1 9 1 , vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 28.868,00 ( Vinte e Oito Mil, e Oitocentos e Sessenta e
Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos: I .232.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da LI G 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870124 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55647. de (9'02'98, no valor de R$ 4.330,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 .Datado apostilamento em 19;011998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3767/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA ALEGRE'Pl, publicado no D.O.0 de 111)1 95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 50.562,00 ( Cinquenta Mil, e
Quinhentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.026.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias de
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55598, de 190298, no valor
de R$ 7.584,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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de R$ 3.051.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 112 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 Secretário-Executivo do INDE.
Apostilamento ao convênio n" 5(172 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA DO SAO FRANCISCO P1, publicado no D.O.0 de
lo 10 97, vigência até 28(12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramarJaneiro/98.Valor:R$ 37.680,00 ( Trinta
e Sete Mil. e Seiscentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I.502.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n" 08042042724870124 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55635, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.652,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 19 9 8, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 --Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n" 5021 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA DO SITIO/PI, publicado no D.O.0 de 16/10197,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 granias de proteinas.CronogramaJaneiro . 98.Valor:R$ 44.680,00 ( Quarenta e Quatro
Mil. e Seiscentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I.257.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55652, de 19102/98, no valor
de R$ 6.702,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1902,1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 8164 , 97, firmado entre o RINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOINHA DO PIAUI PI, publicado no D.O.0 de
04 12 97, vigência até 281(299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 9R.Valor:R$ 13.884,00 ( Treze
Mil, e Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 534.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55644, de 19:02198, no valor
de R$ 2.082,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19'021998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 3271'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LANDRI SALES/PI, publicado no D.OU de 07/12/94,
vigência até 28 02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e (19 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro ,98.Valor:RS 44.370,00 ( Quarenta e Quatro
Mil, e Trezentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.790.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55520, de 19/02/98, no valor
de RS 6.621,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19A21998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1067 , 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUIZ CORREIA/P1, publicado no D.O.0 de 10/06/94,

Apostilamento ao convênio n° 2463 ,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA DO BARRO DO PIALTPI, publicado no DOU de
08/07/94. vigência até 28 ,02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 30.988,0(1 ( Trinta
Mil, e Novecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.208.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram-alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55596, de 190298, no valor
de R$ 4.648,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5071'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de LAGOA DO PIAUI PI, publicado no D.O.0 de 16 10.97,
vigência até 28/02799. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 24.344,00 ( Vinte e Quatro Mil,
e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 673.A presente despesa correrá à conta do orçamento de FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55630, de 19'02.'98, no valor
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vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor:RS 149.164,00 ( Cento e Quarenta e
Nov e Mil, e Cento e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 6.030.A presente despesa correrá à conta do orçamento do 1 7NDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55521, de 19:0298, no valor
de RS 22.374,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 159/95, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUZILANDIA/171. publicado no D.O.0 de 08/06/95, vigência
até 28 02, 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 91.102,00 (Noventa e Rum Mil,
e Cento e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias -letivos. Número Total de Alunos: 4.632.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55522, de 19102;98, no valor
de RS 13.665.00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19,02,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
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28:0299, com o objetiso de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograrna:Janeiro,98.Valor:RS 49.450,00 ( Quarenta e Nove Mil, e Quatrocentos e
Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.148.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253. programa de
trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55523. de 19102198. no valor de RS 7.417,00,
*natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000. Data do apostilamento em 1910211998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 800/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEN%uLv me"
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MANOEL EMIDIO PI, publicado no D.O,U de 30105:94. Vs

Apostitamento ao -com ênio 295 ,95, firmado entre -o FINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMFNTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IVIARCOLANDIA PI, publicado no DOU de 25 07 95.
vigência até 2R0299 com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998 conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré - escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional

de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínasCronograma:Janeiro 98.Valor:RS 61.720.00 ( Sessenta e Hum
- Mil, e Setecentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letisos. Número Total de Alunos:
1.543.A presente despesa correra á conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870124 . inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna. foram ritmados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE555921 de 19102198. no valor
- de RS 9.258,0a natureza de despesa ir 344041 fonte n° 122000000 . Data do apostilamenm em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE1T1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4198/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARCOS PARENTE IPI, publicado no D.O.LI de 23.01/95.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteirias.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 32.500,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Quinhentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.320.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do'FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho ri° 08042042724870 124 . Inicialmente para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram
&locados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55525, de 19,02/98, no valor de RS 4.875.00.
natureza de despesa n°344041 fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/0211998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
• Apostilarnento ao convênio n° 8163/97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATIAS OLIMPIO PI, publicado no D.O.0 de 04(1297,
vigência até 28102 %99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteinasCronograma:Janeiro98.Valor:R$ 70.180,00 ( Setenta Mil. e Cento
e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .884.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE55526. de 1902;98. no valor de R$ 10.527,00.
natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000. Data do apostilamento em 19 :02/1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 951/95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIGUEL ALVES/PI. publicado no DOU de 2601/96,
vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental da zonas urbana e rural à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro198.Valor:RS 188.252.00 ( Cento e Oitenta e
Oito Mil. e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total
de Alunos: 8.046.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55527, de 1902198.
no valor de R$ 28.237,00, natureza de despesa n°344041. fonte n°122000000 . Data do aposnlamento
em 19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n°999/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIGUEL LEAOPI. publicado no D.0.11 de 16/0296.
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vigência até 28/02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo nó
exercício de 1998 conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro198,Valor:RS 9.078.00 ( Nove Mil, e Setenta e
Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 375.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da I/O 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram &locados
recursos conta da Nota de Empenho ri° 98NE55528. de 1902/98, no valor de RS 1.361,00. natureza de
despesa n° 344041 fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02 r 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7910)97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MADEIRO PL publicado no D.O.11 de 0112/97. vigência até

vigência até 28/0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exerckio de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural. á conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - ?NAL garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:kneiro..98.Valor:ItS 39.516.00( Trinta e Nove Mil, e
Quinhentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I.676.A presente despesa correrá à coma do orçamento do FNDE. código da I/O 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870124 Inicialmente para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55524, de 19 02198, no valor
de R$ 5.761,00, natureza de despesa ir 344041, fonte n" 122000(300 Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ AWONIO CARLErn - Secretário-ExeCtItiv0 do FNDE-
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Apostilamento ao convênio n° 507397, firmado etitre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MILTON BRANDÃO Pl. publicado no D O.0 de 16/10%97,
vigência até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos nesessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunas matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, .1 conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo IllerlOs uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteírias.CronogramaJaneiro/98.Valor:RS 47.128,00 ( Quarenta e Sete Mil,
e Cento e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.9 16.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias de
cronograma, foram atoados recursos a conta da Nota de Empenho n° 98NE55614, de 19112/98, no valor
de R$ 7.069.00. natureza de despesa n° 344041, fonte rf. 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETIT Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio 1880 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL be DESENvOI.vIMENTO
DA EDIT NçAo e a Prefeitura Municipal de MONSENHOR OU; Pl publicado rio D.0.1 1 de 28.06:94,
vigem-ia até 28 02 99. COM o objeuk o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199X. conforme indicação a seguir.Obieto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinasCronograinaJaneiro98.-Valor:R$ 27,472,00 ( Vinte e Sete Mil. e
Quatrocentos e Setenta e Dois Reais). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Nomeio Total de Alunos:
1.223 A presente despesa correra á conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 13253.
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram atocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55529. de 19/0288 no valor
de R$ 4.120.00, natureza de despesa ir 344041, fonte ti' 122000000. Data do apostilamento em
19/02199X. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 417R 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONSENHOR HIPOLITO'Pl publicado no DOU de
23/01%95, vigência até 2810299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 61.436.00 (
Sessenta e Hum Mil. e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 1.629.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55530.
de 19/02/98, no valor de RS 9.215.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 , Data do
apostilamento em 1902/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ir 3847.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE ALEGRE DO PIAUVPI. publicado no D.O.0 de
12101/95. vigência até 28 102%99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998 conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 72.578,00 ( Setenta
e Dois Mil. e Quinhentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 3.051.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da 1.10 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870124. Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograrna. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ti° 98NE5553 l.de 19/02/98,
no valor de R$ 10.886.00, natureza de despesa n° 344041 fonte n* 122000000 Data do apostilamento
em 19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convento n° 7315%97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MORRO DO CHAPEU DO PIAU! PI, publicado no D.O.0
de (11112%97. vigência até 28102 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor.R$ 67.632,00 (
Sessenta e Sete Mil, e Seiscentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número
Total de Alunos: 1.730.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG
153173, Gestão 15253. programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram atacados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55658.
de 19/02.98, no valor de RS 10.144,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000, Data do
apostilamento em I 9,0211998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1739194, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO _
e a Prefeitura Municipal de NAZARE DO PIAUVPI. publicado no D.0.11 de 2406/94.
vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no DA EDUCAÇÃO
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CUICI:C10 de 1998, conforme indicação a seguir Objeto. protnos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 33.592.00 ( Trinta e Três Mil, e
Quinhentos e Nos enta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.082.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531'3, Gestão 15253.
programa de trabalho rt° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos a conta da Nota de Empenho n° 98NE55532, de 190298, no valor
de R$ 5.038,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 502297, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DE NAZARE PI, publicado no D.O.0
de 16/10/97, vigência até 28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos unta refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 22.828,00 ( Vinte e
Dois Mil, e Oitocentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 878.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55613, de 19/02/98. no valor
de R$ 3.424,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executis o do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 488/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS/PI, publicado no
DOU de 14/09/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 87.892,00 ( Oitenta
e Sete Mil, e Oitocentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 2.905.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 080420427248701-24. Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55533, de 19/02/98,
no valor de R$ 13.183,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 _ Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE,
Apostilamento ao convênio n° 4485/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de NOVA SANTA RITA/PI, publicado no D.O.0 de 13I1097,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 granias de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 30.654,00 ( Trinta Mil, e
Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.179.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\ 1E55619_ de 19/02/98, no valor
de RS 4.598,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO e

Apostilamento ao com ênio n' 187694. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEN‘ OLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVO ORIENTE DO PIACI PI, publicado nu D.O.0 de
280694, s igência até 280299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 9.S.Valor.R$ 28.626.00 ( Vinte e
Oito Mil, e Seiscentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Número Total de
Alunos: 1.241.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55534, de 19.02.98, no salor
de R$ 4.293,00, natureza de despesa ri" 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao com ênio n" 5023 9, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVO SANTO ANTONIO PI, publicado no D.O.0 de
16'10'97, vigência até 280299. conto objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prontos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98,Valor.R$ 22.452,00 ( Vinte e
Dois Mil. e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número
Total de Alunos. 919.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55646, de 19 0298,
no valor de R$ 3.367,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio no 43095, firmado entre O FLNDO NACIONAL DE DESEN\ °LAMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OEIRAS PI, publicado no D.O.0 de 04 09 95, vigência até
28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto. promm et o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
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Escolar PNAE, garantindo pelo menos unta refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Ctonograma.Janeiro 98.Valor.RS 332.568,00 ( Trezentos e Trinta e Dois Mil, e Quinhentos
e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 9.276.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55535, de 19.0298, no valor
de R$ 49.885,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilarnento em
1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilarnento ao convênio no 293 95, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PADRE MARCOS,PF, publicado no D.O.0 de 25/07/95,
vigência até 28 .02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 69.372,00 ( Sessenta e Nove
Mil, e Trezentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.099.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho no 98NE55536, de 19/02/98, no valor
de R$ 10.405,0(1, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02r1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 419897. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAES LANDIM/PI, publicado no D.0,11 de 07/10/97,
vigência até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários ã execução do mestno no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 22.532.00 ( Vinte e Dois Mil, e
Quinhentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
970.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55537, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.379,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5024'97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAJEU DO PIAUI/PI, publicado no D.O.0 de 16/10/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramalaneiro/98.Valor:R$ 12.702,00 ( Doze Mil, e
Setecentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 523.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho
08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55645, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.905,00, natureza de despesa a' 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

e

Apostilamento ao convênio n° 2442 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALMEIRA DO PIAUI;PI. publicado no D.O.0 de 07/07/94,
vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 48.796,00 ( Quarenta e Oito
Mil, e Setecentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 1.985.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30-dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55538, de 19 0298, no valor
de R$ 7.319,00, natureza de despesa 0 0 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1902-1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 395,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PA LIvIEIRAIS/PI, publicado no D.O.0 de 11/08/95, vigência
até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1991, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 62.404,00 ( Sessenta e Dois Mil,
e Quatrocentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2 489 A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55539, de 1902.98. no valor
de RS 9.360,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio if 5025/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAQUETAIPI, publicado no D.O.0 de 16/10/97, vigência até
28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronogramalaneiro 9S.Valor.R$ 18.796,00 ( Dezoito Mil, e Setecentos e Noventa e Seis
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Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. I.0 74.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 1531'3, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 3 0 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n n 98NE55631, de 19 02 98, no valor de RS 2.819,00, natureza de
despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 1523,
programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55543, de 19,02-98, no valor
de R$ 21.656.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO cARLErn - Secretário-Executivo do ENDE,
Apostilamento ao convênio ri° 4484 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRO LAURENTINOPI, publicado .no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n" 41 79 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARNAGUA PL publicado no DO 11 de 23 01 95, vigência
até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNA E. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma .Janeiro ON ValorAS 56.028.00 ( Cinquenta e Seis
Mil, e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.716.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão (5253,
programa de trabalho n" 1)80421)42724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E55540. de 19 02 98, no valor
de RS 8.404,00, natureza de despesa n" 344041. fonte tr 122001)0(10 . Data do apostilamento em
19 02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 668 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARNAIBA PI, publicado no 110.0 de 26 05 94, vigência
até 28-02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:RS 395. 156,00 ( Trezentos e
Noventa e Cinco Mil, e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento . NO dias letivos.
Número Total de Alunos 1 7 .869.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da
UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho irs 08042042724870124 Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE55541,
de 19/02/98, no valor de R$ 59.363,00, natureza de despesa ir 344041:. fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19;02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio IV 418094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PASSAGEM FRANCA DO PIAUPP1, publicado no D.01'
de 23/01'95, vigência até 28'02 ,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 47.940,00 (
Quarenta e Sete Mil, e Novecentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: I .363.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 080420427248 70124 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55599,
de 19/02/98, no valor de R$ 7.191,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 611'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PATOS DO PIAL IPPI, publicado no DO II de 181 0195,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'9 8 ValorRS 42 028,00 ( Quarenta e Dois
Mil, e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos . 1 736 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55580. de 19'02'9R, no valor
de R$ 6.304,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° (-49294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAULISTANAPI, publicado no D O 1. r de 17'06/94,
vigência até 28.'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98 Valorld 143 836,00 ( Cento e Quarenta . e
Três Mil, e Oitocentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos Número Total de
Alunos: 3.633.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão
15253, programa de trabalho n° 080420427248 70124 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE55542, de 19'02'98, no valor
de R$ 21.575,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 135694, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRO IFP.1, publicado no D OU de 28 ,06 ,94, vigência até
28.'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a Seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca-de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 144.374,00 ( Cento e Quarenta e Quatro Mil, e Trezentos e
Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos . 5 919 A
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13 10 97, vigência até 2$02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à-execução-do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguinObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas de proteinas.Cronograma,Janeiro 98,Valor:R$ 22.304,00-( Vinte e
Dois Mil, e Trezentos e Quatro Reais 1. Dias de atendimento: 20) dias letivos. Número Total de Alunos:
587.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG I53173,. Gestão 15253,
programa de trabalho tr 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55624, de 19 02.98,. no valor
de R$ 3.345,00, natureza de despesa ir 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.'
Apostilamento ao convênio n" 2546 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PICOS PI, publicado no D.O.0 de 13.0794, vigência até
28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a .seguirObjeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronograinaJaneiro 98.Valor.R$ 300.476,00 ( Trezentos Mil, e Quatrocentos e Setenta e
Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias leis os. Número Total de Alunos. 12.274.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ir
0804204272400124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55544. de 19 02 98, no valor de R$ 45,053,00, natureza
de despesa n" 344041, fonte n" 12200001)1) . Data do apostilamento em 19/02;1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 2570 94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIMENTEIRAS,PI, publicado no D.O.0 de 14/07/94,

vigência até 28-02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeirca98.Valor.R$ 108.304,00 ( Cento e Oito Mil, e'
Trezentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.996.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tr 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55545, de 19/02/98, no valor
de RS 16.245,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19.02,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ri° 894/95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIO IX,PI, publicado no D.O.0 de 02/01/96, vigência até
2802 99. cOm o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 93.590,00 ( Noventa e Três Mil, e Quinhentos e Noventa
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 3.752.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253, programa de . trabalho n°
08042042724870124 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55546, de 1902
, 98, no valor de R$ 14.038.00. natureza
de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19,02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 3344-94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRACURUCA,PI, publicado no D.O.0 de 15/12/94,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguirObjeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 119.434,00 ( Cento e Dezenove
Mil, e Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 5.803.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55547, de 19.02.98, no valor
de R$ 17.915.00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1902 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 867,94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRIPIRI Pl. publicado no D.0.1: de 01,06,94. vigência até
280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto. prontos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma,Janeiro 98.Valor.R$ 344.118,00 ( Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, e Cento e
Dezoito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 13.798.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
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trabalho n" 08042(142724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir' 98NE55548, de P902 98, no valor de R$ 51.617,00,
natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FND.E.
Apostilamento ao convênio n" 4199 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO PI, publicado no DOU de 07 I() 97, vigência me
28/0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogratna:Janeiro 9 8.Valor:R$ 56.324" ( Cinquenta e Seis Mil, e Trezentos e Vinte e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.331).A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 981\1E55549, de 1902 98, no valor de R$ 8.448,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 011998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 5026 , 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVINIENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO PIAU( Pl. publicado no D.O.0 de
16/1097, vigência até 28/02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteína s.Cronograma:Taneiro/98.Valor:R$ 19.2(14,00 (
Dezenove Mil, e Duzentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 548.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55659, de 19412 198, no valor
de R$ 2.880,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETFI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3858/94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRATA DO PIAUI/PI, publicado no D.O.0 de 12/01/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 36.412,00 ( Trinta e Seis Mil, e
Quatrocentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.023.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55550, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.461,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4181 194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO
e a Prefeitura Municipal de QUEIMADA NOVA, PI, publicado no D.O.0 de 23-0195,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas .Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 68.620,00 ( Sessenta e Oito Mil,
e Seiscentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.740.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 01042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ti° 98NE55603, de 19 ,02'98, no valor
de RS 10.293,00, natureza de despesa n' s 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 1045/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de REDENCAO DO GURGUE1A PI, publicado no D.O.0 de
10/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas. Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 63.394,00 (
Sessenta e Três Mil, e Trezentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2.617.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 1525$, programa de trabalho n°080421)42724170124 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5555
de 19/02/98, no valor de R$ 9.509,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n' 1220(10000 . Data do
apostilaniento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° $35497, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de REGENERACAOPI, publicado no D.O.0 de 11.09-97.
vigência 'até 28/02/991 com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteina s.Cronograma:Janeiro.'98.Valor:R$ 159.0] 6,00 ( Cento e Cinquenta
e Nove Mil, e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.75IA presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foramalocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55552, de 19/02/98, no valor
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de R$ 23.852,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONTIO CA RLETTI - Sec retário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 5074 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de RIACHO FRIO PI, publicado no D.O .0 de 16i10 97.
igência até 28 02 99. com
o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de prote ínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 28.920,00 ( Vinte e Oito Mil, e
Novecentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.465.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho" n" 080 42042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55642, de 19 02/98, no valor
de R$ 4.338,00, natureza de despesa n" 344(141, fonte n" 1 22000000 . Data do apostilamento em
19-112 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETIT Secretário-Executivo do FNDE.
DA

EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 960897, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de RIBEIRA DO PIAULPI, publicado no D.O.0 de 18/12/97,
vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana-e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cron
ograma:Janeiro/98.Valor:R$ 41.000,00 ( Quarenta e Rum Mil
Reais). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.235.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55638, de 19/02/98, no valor de R$ 6.150,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 1933194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO GRANDE DO PIAUI/PI, publicado no D.O.0 de
28/06/94, vigência até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cron
ograma:Janeiro/98.V5l0r:R$ 48.062,00 (
Quarenta e Oito Mil, e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.890.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente, para atender
OS primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à corna da Nota de Empenho 11 0 98NE55553, de 19102/98, no valor
de R$ 7.209,00, natureza de despesa 110 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 269/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ DO PIAUIJRI, publicado no D.O.0 de
21/07 95, vigência até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valorn 61.344,00 (
Sessenta e Hum Mil, e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 1.675.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 15317$, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042
04272487(1124 . Inicialmente, para atender os
primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55554.
de I902'98, no valor de R$ 9.201,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilainento em 19 :02,
1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 2790,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ DOS MILAGRES/PI, publicado no D.O.0 de
15 08 94, vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cr00 0g
raina:Janeiro/98.Valor:RS 27.174,00 ( Vinte e
Sete Mil. e Cento e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.14 I.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho if 08
042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55582, de 1
MI 98, no valor
de RS 4.076.00, natureza de despesa n' 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 , 1998. por JOSÉ ANTONIO CA RLETT1- Secr
etário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4237/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de SANTA LUZ/PI, publicado no DOU de 08/10/97, vigência
até 28 .
02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas:Cronogra
ma:Janeiro/94.Valor:R$ 25.956,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Novecentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
784.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 0804
2042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE
55555, de 19/02/98, no valor
de RS 3.893.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Se cretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO
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Apostilamento ao com êniõ n" 32 72 -94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA ROSA DO PIAUI PI, publicado no DOU de

Apostilamento ao convênio n" 5027 97, firmado entre o FLNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUIPI, publicado no

117 1294. vigência até 28 (12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 35)) quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 9 8 Valor.R$ 32.255,00 ( Trinta
e Dois Mil, e Duzentos e Oitenta e Oito Reais 1. Dias de atendimento 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 845.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código dá UG 1531'3, Gestão
15253. programa de trabalho n" 080420427245'70124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9 8NE55595, de 19 02 9. no valor
de RS 4.843,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 1.22000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FN DE.

DOE' de 16 10 97, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1995, conforme indicação a seguir.Qbjeto. promos'er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária. com •
cerca de $50 quilocalorias e (19 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 36.792,00 ( Trinta
e Seis Mil, e Setecentos e Nov cota e Dois Reais ). Dias de atendimento, 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 959.A presente despesa correra à conta do orçamento do FNDE, código dá UG 153173,
Gestão 1525$, programa de trabalho n' 08042042724870124 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocavlos recursos à conta da Nota de Empenho ri." 98NE5561I, de 190198,
no ator de RS 5.515.00. natureza , de despesa ne 344041, fonte n" 122000(0) . Data do apostilamento em
(9)12 1995, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 3834 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOI \INTENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTANA DO PIALT1 PI, publicado no D O U de 111)1 95,
igência até 28 0299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de -5(1
quilocalorias e (19 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 95.Valor R$ 26 428.00 ( Vinte e Seis Mil. e
Quatrocentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos Número Total de Alunos
1.045.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 - 3. Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram.alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5559 7 . de 19 02 95, no alor
de RS 3.964,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 1220(110011 . Data do apostilamento em
1902. 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

25 06 94. vigência ate 28 02 99, como objetivo de indicar os recursos necessários à -execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quiiocalorias e (19 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 70.544,00 ( Setenta
Mil, e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais r. Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de
Alunos. 2.136...k presente despesa correrá.à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1.53173, Gestão
152-53. programa-de trabalho a" 08042042724570124 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55559. de 19 02 98, no valor
de RS 1( 1 551,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19(12 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 166994. firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DE LISBOA PI, publicado no D O de

Apostilamento ao convênio n 5 165 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 GONÇALO DO GURGUEIA PI, publicado no D.O.0

22 06 94, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98 Valor.R$ 39.344,011 ( Trinta
e Nov e Mil, e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento 200 dias letivos Número
Total de Alunos. 1.601.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os
• primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55556,
de (90298. no valor de RS 5.901,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

de 04 12 97, vigência até 28 )t2 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma,Janeiro '98.Valor.R$ 10.216,00 ( Dez
Mil, e Duzentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de Alunos.
310.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n'' 08042042 724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 98NE55606, de 1902.98, no valor
de RS 1.532,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 3097/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO INACIO DO PIAUI PI, publicado no D.O.0 de
. 14/11/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.ValonRS 35.396.0() ( Trinta
e Cinco Mil, e Trezentos e Noventa e Seis Reais ), Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 971 .A presente despesa correrá ã conta do orçamento do FNDE, código da LIG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981 81E55557. de (9-02 98.
no valor de R$ 5.309,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02;1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DA

Apostilamento ao coo', énio n" 1934 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO FRANCISCO DO PIAUI PI. publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio ri" 3766 94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO GONCALO DO PIAUPPI, publicado no D.O.0 de
11 01 95, vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e (19 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro`98.Valor:RS 49.332,00 (
Quarenta e Nove Mil, e Trezentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 1 395.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da
UG 15317$, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55560,
de 19 02 98, no valor de RS 7.399,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 , Data do
apostilamento cio 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ti° 413/95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO BRAZ DO PIAUldn, publicado no D.O.0 de 31/08195,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 33.548,00 ( Trinta e Três Mil. e
Quinhentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I.503.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55604, de 1902/98. no valor
de R$ 5.032,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2688/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DA CANABRAVAIPI, publicado no D.O.0 de 28/07 , 94, vigência até 28102 , 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.ObjetO: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 29,844,00 ( Vinte e
Nove Mil, e Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: I.325.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55561,
de 19/02/98, no valor de R$ 4.476,00, natureza de despesa n 6 344041, fonte n° 122000000 Data do
apostilamento cio 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilarnento ao convênio n° 392994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO FELIX DO PIAU] 'Pl, publicado no D.O.0 de 12 01 95,

Apostilamento ao cons ênio n" 9028 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 JOAO DA FRONTEIRA, PI, publicado no D.O.0 de

vigência até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de l995, .conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro'98.Valor:R$ 37.852,0(1 ( Trinta e Sete Mil, e
Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.276.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 080420427248:70124 Inicialmente, para atender os primeiros 3)) dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55558, de 19 02 98. no valor
de' R$ 5.677,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

121297, vigência até 28 0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos umb refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 36.774,00 ( Trinta
e Seis Mil, e Setecentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. I .486.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253. programa de trabalho ri" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55636, de 19.02,98.
no valor de R$ 5.516,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 • Data do apostilamento em
1902
, 1995, • por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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—Apostilamento ao convênio n" 156 7 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DA SERRA PI, publicado no DOU de

Apostilamento ao convênio IV 158 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DO PIAUI PI, publicado no D.0.1 ! de 08 06 95.

20706 94, vigência até 28 02 99, com o objetix o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1 99 8 . conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos
Matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca-de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro 98.Valor RS ".792,19 1 ( Setenta
e Sete Mil, e Setecentos e Nov ema e Dois Reais 1 Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total
de Alunos. 2.03$.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531"3,
Gestão 15253, programa de trabalho 08042042 12481 1 124 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55562, de 19 o2 99.
no alor de RS 11.668,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1999, conforme indicação a seuuir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mal, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos inna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 43.358.00 Quarenta e Três
Mil, e Trezentos e Cinquenta e Oito Reais Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 1.834.A presente-despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão
1525$, programa de trabalho IV 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E55565. de 19 0298, no valor
de RS 6.503,00, natureza de despesa n." 344041, fonte n" 122(0)0000 . Data do apostilamento
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao cons ênio n 5028 9 1, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOÃO DA 'VARJOTA PI, publicado no D.O.0
16 1097, vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo

Apostilamento ao convênio n" 549 94, fintado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SÃO JULIAO PI, publicado no D.0.1.1 de 24.05 94, vigência

no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350-quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma.Janeiro 9 8 .Valor RS 34.044J9( ( Trinta
e Quatro Mil, e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 926.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531'3, Gestão
15253, programa.de trabalho n" 08042042'24870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE55651, de 19 ((2 9 9, no v alor
de R$ 5.106,00, natureza de despesa n" 344041. fonte ir 122000000 Data do apostilainento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETFI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n0 502997. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 76.820,00 ( Setenta e Seis Mil, e
Oitocentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Número Total de Alunos, 2.092.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n' 08042042724870124 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55566, de 19 0298. no valor
de RS 11.523,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02,1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SÃO JOAO DO ARRAIALPI, publicado no DOU de

Apostilamento ao convênio n" 61095. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDLCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SÃO LOURENCO DO PIAUI'Pl, publicado no D.O.0 de

1610'97, vigência até 28 '02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Aliinentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro'9 8 .Valor.R$ 6'.656,00 (
Sessenta e Sete Mil, e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais ) Dias de atendimento • 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 1.781.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho e 08042042 7248'0124 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri" 98NE55660,
de 19'02198, no valor de RS 10.148,00, natureza de despesa n" 344041. fonte if 122000000 . Data do
apostilamento-em 1902 1 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

IX 1095, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 34.504,00 ( Trinta
e Quatro Mil, e Quinhentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 1.431.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
1525$, programa de trabalho n°08042042724070124 _Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55578. de 19:0298, no valor
de RS 5.175,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em.
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n' 079 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENNOL \,INIENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOÃO DO PIAU. PI, publicado no D.O.L de 25 o4 96,

Apostilamento ao com ênio n' 6414 97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE.'Pl, publicado no

vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação . a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 104.126,00 Cento e Quatro
Mil, e Cento e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de Alunos.
4.210.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870124 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55563. de 19 02 %, no valor
de RS 15.618,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n' 1220(1000(1 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DOU de 10 11'97, vigência até 280299, com o cibjetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronouraina:Janeiro 98.Valor:RS 11.128,00 ( Onze
Mil, e Cento e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
470.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5566I, de 190298. no valor
de RS 1.669,00, natureza de despesa n" 344041, fone n." 122000000 . Data do apostilatnento em
19;021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Exectitivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 3186 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENROLN.INIENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO DIVINO, PI, publicado no D.O.li de

Apostilamento ao convênio n" 448697. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL DO FIDALGO'Pl, publicado no D.O.0 de

231194, vigência até 280299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. prontos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, a conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição duna, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 31.34,00 t , Trinta
e Hum Mil, e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Numero Total
de Alunos: 1.689.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE, código da L;G 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente. para atender os primeiros 3o
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98N E55590, de (9 .02 90,
no valor de R$ 4.707,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

13 1097, v igência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a . seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogranna.Janeiro 98.N'alor:R$ 22.774,00 ( Vinte e
Dois Mil, e Setecentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 9 1 9.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870124 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55662, de 190298.
no valor de R$ 3.416.00. natureza de despesa n" 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 , 1995, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 431 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLk IMEN'TO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO PELXE TI, publicado no D.O.L' de 06 0995.

Apostilamento ao convênio n" 2758 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL DO TAPUIO. PI, ' publicado no D.O.0 de

vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 9 8 Valor.R.S 23.108,00 ( Vinte e Três Mil, e
Cento e Oito Reais ). Dias de atendimento 200 dias letivos Número Total de Alunos. 99".A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531' 73, Gestão 15253. programa de
trabalho n" 08042042'24870124 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55564. de 19 02 98. no valor de RS 3.466.00,
natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 . 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

12 08 94, vigência até 28 02 99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, coin
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor:RS 214.072,00 (
Duzentos e Catorze Mil, e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total
de Alunos. 5.790.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253., programa de trabalho n" 08042042724870124 . inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E55567, de 1902,98,
no valor de RS 32.110,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n" 122000000. Data do apostilarnento
em 19 .02'1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio 143 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO PEDRO DO PIALII'Pl, publicado no DOU de

140696, vigência até 28 , 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados tia educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 9N.Valor:RS 62.268,00 (
Sessenta e Dois Mil, e Duzentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2.494.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' s 98NE55568,
de 19 02:98, no valor de RS 9.340,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000(1(1(1 Data do
apostilainento em 19.011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 644 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO RAIMUNDO NONATO PI. publicado no D.O.L' de
26 05 94, vigência até 28 02 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 199.028.00 ( Cento
e Noventa e Nove Mil, e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias lens os. Número Total de
Alunos: 8.230.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho tf 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55569, de 19 02 98, no valor
de R$ 29.854,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1-9021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 8166 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEBASTIAO BARROS PI, publicado no D.O.0 de 04:12'97,
vigência até 28'0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 27.854.00 ( Vinte e Sete Mil. e
Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.508.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE55607, de 19 ,02 ,98, no valor
de RS 4.178,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilatnento ao convênio n° 4487/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEBASTIAO LEALPI, publicado no D.O.0 de 13/1097,
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vigência até 28 02-99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 72.876,00 ( Setenta e Dois Mil,
e Oitocentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.0.56.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55571, de 19'0198, no valor
de RS 10.931,00, natureza de despesa n° 344041, fonte IV 122000000 . Data do apostilamento em
191)2 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio mi' 4183- 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SOCORRO DO PIAUI PI, publicado no D,O.0 de 23/01/95,
vigência até 28 02 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta dó Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 16) gramas de proteinas.Cronogramaianeiro 08.Valor:R$ 54.916,00 ( Cinquenta e Quatro
Mil, e Nos ecentos e Dezesseis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de Alunos:
1.473.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253',
programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55572, de 19-'02-98, no valor
de R$ 8 237,00, natureza de despesa n's 344041, fonte n" 12201)00(10 Data do apostiltunento
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 7316 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SUSSUAPARA PI, publicado no D.O.0 de 01/12/97,
vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 granias de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 21.710,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Setecentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 835.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55626. de 19/02/98, no valor
de RS 3.256,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 507597, firniado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAMBORIL DO PIAUITI, publicado no DOU' de 16/10/97,

Vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro.98.Valor:RS 26.828,011 Vinte e Seis Mil, e
Oitocentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de Alunos:
754.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE55612. de 19 0298, no valor
de R$ 4.024,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2R/0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 15.994,00 ( Quinze Mil, e
Novecentos e Noventa e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
795.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55653. de 19.'02'98, no valor
de RS 2399.00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1902 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2779 ,94, firmado entre o FUNDO-NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SIGEFREDO PACFIECO,PI. publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio ri" 5030-97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TANQUE DO PIAU! Pl. publicado no D.O.0 de 16/10/97,

12/08/94. vigência até 28/0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na 'educação pré-escolar e no ensino -fundamental, da zonas urbana e rural, a conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 59.466,00 (
Cinquenta e Nove Mil. e Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2,425.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da
UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir' 98NE55589,
de 19/02/98, no valor de RS 8.919,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19f02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 41-82-94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SIMOES/PI, publicado no D.O.0 de 23-01.95. vigência até
28102.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercido de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalonas e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 91.290,00 ( Noventa e Hum Mil, e Duzentos e Noventa
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.621.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55570, de 19,0198, no valor de RS 13.693,00, natureza
de despesa n° 344041. fonte a' 122000000 . Data do apostilamento em 191)2 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.
Apostilamento ao convênio n" 841 94. firmado entre o FUNDO NACIONAI: DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SIMPLICIO MENDES PI, publicado no D.O.LI de 01 06 94,

vigência até 28)1299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199%, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos ' matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro98.ValorRS 18.116,00 ( Dezoito Mil, e
Cento e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Ah.
'""
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
programa de trabalho n" 08042042724870124 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55649, de 19'02/98, no valor
de RS 2717.0)). natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 021998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilainento ao convênio n° 45294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TERESINA 'PI, publicado no D.O.0 de 20'05194. vigência
até 28 0290, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:RS 3.545,224,00 ( Três Milhões,
Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil, e Duzentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias
letivos Número Total de Alunos- 127.040 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°
98NE55573, de 19 02 98. no valor de RS 531.765,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n°
122000000 . Data do apostilamento em 19u2 I 99%, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - SecretárioExecutivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 210 9 5, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UNIA° PI. publicado no DOI' de 1r7 07 05, vigência até
28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1098,
conforme indicação a seguir Objeto: promm er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, á conta do Programa Nacional de Alimentação
Escalar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $511 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro 98 Valor:RS 25 7 392,00 ( Duzentos e Cinquenta e Sete Mil. e
Trezentos e Noventa e Dois Reais ) Dias de atendimento: 2151 dias lemos Número Total de Alunos:
10 121 A presente despesa correrá á conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho tr 0804204272487012-1 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos á conta da Nota de Empenho n' 98NF555 74. de 19 02 98, no alor
de R$ 38.608,00, natureza de despesa a' 34441, fonte n s' 22i11511 55 Data do apostilamento em
I 9 02 1998. por JOSE ANTONIO CA RLETTI Secretário-E xecum o do FNDE.

Apostilamento ao com &tio n" 7317 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de WALL FERRAZ PI, publicado no D.O.0 de 01/12,97,
s igência até 28 02 99. com o objem o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objetoi promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 33.236,00 ( Trinta e Três Mil, e
Duzentos e Trinta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de Alunos: 854,A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da CO 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870124 . Inicialmente, pala atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55hON, de 19 02 98. no valor
de R$ 4.085,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilatnento em
19 02 1008, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n' 4007 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LTRUCII PI, publicado no DOU de 20 0 -1 95, vigência até

Apostilamento ao c011\ énio n" 514 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALMIRANTE TAMANDARE,PR, publicado no Dali de

28 , 0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1908,
conforme indicação a seguirDbjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 00 gramas
de proteínas.Cronograma:janeiro 98 Valor:R$ 110 896,00 ( Cento e Dez Mil. e Oitocentos e Noventa e
Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos: 4.374.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55575, de 1902 98. no valor de R$ 16.634,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em 1-9 021998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

23 05 94, sigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 243.970,00 (
Duzentos e Quarenta e Três Mil, e Novecentos e Setenta Reais ), Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 9.7$4A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da
UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho ir' 08042042724870131 Inicialmente, para atender os
primeiros 30-dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57893,
de 19'02 98, no %, alor de R$ 36.595,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19- 02: 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 674 1 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VALENCA DO PIAU/PI, publicado no D.O.0 de 260594,

Apostilamento ao convênio n' 1938,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÀO e a Prefeitura Municipal de ALTAMIRA DO PARANA/PR. publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 115.068,00 ( Cento e Quinze
Mil, e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.640.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55576, de 19/0198, no valor
de R$ 17.260,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2792/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VARZEA BRANCA/PI, publicado no D.O.0 de 15108/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalonas e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro/98.Valor:R$ 40.388,00 ( Quarenta Mil, e
Trezentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.723.A presente despesa - correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55586, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.058,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilainento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3877/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VARZEA GRANDE/PI, publicado no D.O.0 de 1210195,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar é no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 17.600,00 ( Dezessete Mil, e
Seiscentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 440.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestào 15253, programa de
trabalho n°08042042724870124 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55577, de 19 102'98, no valor de RS 2.640,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02.'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 503 U97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VILA NOVA DO PIAUIPI, publicado no D.O.0 de
16/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 35.180,00 ( Trinta
e Cinco Mil, e Cento e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
967.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870124 . Inicialmente, para atender os Primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE556I5, de 190298, no valor
de R$ 5.277,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo rio FNrw

280694. vigência até 28 02-99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaiJaneiro/98.ValocR$ 39.258,00 ( Trinta
e Nove Mil. e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: I.567.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 _Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57894. de 19/02/98,
no valor de RS 5.888.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf (543/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTO PARANAIPR, publicado no D.O.0 de 20/06/94,
vigência até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.ValonR$ 36.712,00 ( Trinta e Seis Mil, e
Setecentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.587.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias. do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57896, de 19/0198, no valor
de R$ 5.506,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1481,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTO PIQUIRDPR, publicado no D.O.0 de 17/06/94,
vigência até 28;02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objetn promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.ValonR$ 65.352,00 ( Sessenta e Cinco
Mil, e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.988.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57897, de 19/02/98, no valor
de R$ 9.802,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao com, ênio n° 1465,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTONIA,PR, publicado no D.O.0 de 17/06/94, vigência até
28'02'99, com o objeth o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor:RS 56.286,00 ( Cinquenta e Seis Mil, e Duzentos e Oitenta e
Seis Reais ), Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.419.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57895, de 19,0298, no valor de R$ 8.442,00, natureza de
despesa n°34404!, fonte 122000000 . Data do apostilamento em 19/02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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vigência até 25 (12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1995, conforme indicação a seguir Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diana, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protemas Cronograma-Janeiro 95 Valor-RS 53 5 74.0( ( Cinquenta e Ires
Mil, e Quinhentos e Setenta e Quatro Reais 1 Dias de atendimento 20 0 dias letivos Numero foral de
Alunos' 2.221.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDL. codigo da 1.0 1531 -3. Gestão
15253, programa de trabalho ti' 05042042'245 70131 . Inicialmente. para atender os primeiros 3(( dias do
cronograma, foram alocados recursos à coma da Nota de Empenho n" 9 5 NE5759 5 , de 19 02 95, no N alor
de RS 8.030,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19(12 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 1514 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAPO'FI PR, publicado no D:0 U de 17 06 94, vigência até
25 te 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Obieto. palmos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. á conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAF.-, garantindo pelo menos unia refeição diária. com cerca de $50 quilocalorias e-09 gramas
de protemas Cronograma Janeiro 95.Valor.RS 124.954,00 1 Cento e Vinte e Quatro Mil, e Nov ecentos e
Cinquenta e Quatro Reais 1. Dias de atendimento 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.926.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, codigo da 1 G 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 0 5 042042724570131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57903, de 19 02 98, no valor
de R$ 18. 743,00, natureza de despesa n" $44041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19(12 MN. por JOSÉ ANTONIO CARLE1T1 - Secretário-Executivo do FEDE.

Ápostilamento ao com ênio n" 517 94, firmado entre o FUNDO NACIONAI DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO-e a Prefeitura Municipal de AlvIAPORA PR. publicado no DOU de 2$ (15 94. vigência
até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma-Janeiro 98.Valor:R$ I"' (r0,00 ( Dezessete Mil, e
Setenta Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 73$.A presente despesa
correrá à conta do , orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 95NE5 7599, de 19 ,0298, no valor de RS 2.56(1,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ti' 091 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARA : RI:NA PR, publicado no D.O.0 de 92 06-95 vigência
até 25 (12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. piomover o atendimento aos alunos matriculados na-educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina.Janeiro 98.Valor.RS 62.940,00 ( Sessenta e Dois Mil,
e Nos ecentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2.508.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1 -53173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 05114204272487013.1 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57904, de 19,02,98, no valor
de RS 9.441,00, natureza de despesa ri" 3441141, fonte n" 122000000 . Data do apostilainento em
19.02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FINDE.

Apostilamento ao convênio n° 153094. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AMPERE TR. publicado no DOU de 20 ( 16 94, vigência até
28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1995,
conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 89.242,0() ( Oitenta e Nove Mil. e Duzentos e Quarenta e
Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos 3 630 A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alceados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57900, de 190298. no v alor de RS 13 3",00. natureza
de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 191(2 1995, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 247394. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAUCÁRIA PR, publicado no DOU de-08(07'94, vigência
até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o- atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo -menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e (19 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro.98.Valor.R$ 488.346,00 ( Quatrocentos e
Oitenta e Oito Mil, e Trezentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 19.706.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n'"' 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57905,
de 1902.'98, rio valor de RS 72.969,00, natureza de despesa n" 344041, fonte tf 122000000 . Data do
apostilamento em 19'021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° 2528 94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANAFIYPR, publicado no D.O.L' de 13 0794. vigência até

Apostilamento ao convênio n" 7885 97, filmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARIRANHA DO IVA1 , PR, publicado no D.O.0 de 03/12/97,

28 . 02 1 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1995,
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro '95 Valor:RS 15 336,00 ( Dezoito Mil, e Trezentos e Trinta e Seis Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 730.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n'
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 95NE5 5167. de 19(12 95. no valor de RS 2 750,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 191(2 1 995, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1995, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e (19 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 91L,Valor:RS 16.224,00 ( Dezesseis Mil, e
Duzentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
624.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724570131 , Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 95NE58178, de 19 . 02,98, no valor
de RS 2,433,00, natureza de despesa ti" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento ern
(91)2 19 9 5, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 357 94, firmado entre o FL 'DO NACIONAL DE DEsENvoLvINLEN.To
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de APUCARANA PR. publicado no D.O.I' de 12 05 94,
vigência até 28'02-99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998,, conforme indicação a seguirObjeto prc., mov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fwidamental, da zonas urbana e rural, a conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro 98.Valor_RS 449.302,00 ( Quatrocentos e
Quarenta e Nove Mil, e Trezentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total
de Alunos: 18,095.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173.
Gestão 15253. programa de trabalho n" 050420427245 1 0131 Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57901, de 19 02 95,
na valor de RS 67.391.00, natureza de despesa n°3441(41. fonte n" 1220001100 . Data do apostilamento
em 19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao COTO ênio n" 0499 9o, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDLCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ASSAI PR. publicado no DOU de 05.07,96, vigência até

Apostilamento ao convênio ri° 144894, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeinira Municipal de ARAPONGAS PR, publicado no D.0:1' de 1 7 06 94,
vigência até 28 ,02 ,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Naciohal
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 359
quilocalorias e 09 gramas de proteínas:Cronograma:Janeiro 95.Valor-RS 363.062,00 ( Trezentos e
Sessenta e Três Mil, e Sessenta e 'Dois Reais ). Dias de atendimento: 20( 1 dias letivos. Número Total de
Alunos: 15.232.A -presente despesa correrá à conta do orçamento do 1:NIDE. código da UG 153113.
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 31
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 9 5NE57902. de 19 02 95
no valor de R$ 54.455,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamentc
em 19 ?02 11998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confomie indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e ri. ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronogramaJaneiro 95.Valor.RS 99.212,00 ( Nos enta e Nos e Mil, e Duzentos e Doze Reais
). Dias de atendimento. 200 dias letivos . Número Total de Alunos. 3.951 .A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ii°
05042042724570131 . Inicialmente, para atender os primeiros 311 dias do cronograina, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57906, de 19.02 98, no valor de RS 14.880,00, natureza
de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento eia 19,02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com énio 1536 94. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ASSIS CHATEAUBRIANDPR. publicado no D.O.0 de
2(106 94, vigência até 28 02 99. cota o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de L998, conforme indicação a seguir:Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e (19 gramas de proteinas.Cronograina.Janeirci '95.Valor.RS 183.91-6.00 ( Cento
e Oitenta e Ti ês Mil, e Novecentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 7.400.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da 'UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n'' 98042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57907.
de 19 02
no valor de RS 27.562,00. natureza de despesa n° 344041. fonte mi 122000000 Data do
apostilamento em 19 , 02 1995, por JOSÉ ANTONIO CA-RLETTI - Secretário-Executivo do 'ENDE.
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• 4,Postilamento ao convênio n° 1817/94, finnado entre o
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ASTORGA PR, publicado no D.O.0 de 27
, 00,94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cro n ograma:Janeiro'98.Val0r:R$ 116.482,00 ( Cento e Dezesseis
Mil, e Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Numero Total de
Alunos: 4.710.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E57908. de 19 02 98, no valor
de R$ 17.456,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1902/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n o 3920 , 94. firmado entre o
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ATALAIAPR, publicado no 0.0.13 de 12 0195, vigência até
2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cr onograma:Janeiro ,
98.Val0r:R$ 21.544,00 ( Vinte e Hum Mil, e Quinhentos e Quarenta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 890.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57909, de 19/02/98, no valor de R$ 3.229,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 045/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BALSA NOVA/PR, publicado no D.O.0 de 15/05/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 50.038,00 ( Cinquenta Mil, e
Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.008.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE57910, de 19/02/98, no valor de R$ 7.505,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 1515/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de BARBOSA FERRAZ/PR, publicado no D.O.0 de 17/06/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas. Cronograma:Janeiro/98.Val0r:R$ 140.536,00 ( Cento e Quarenta
Mil, e Quinhentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.722.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE57911, de 19/02/98, no valor
de R$ 21.080,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 2055/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de BARRACAO/PR, publicado no D.O.0 de 01/07/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cron
ograma:Janeiro/98.Val0r:R$ 101.172,00 ( Cento e Hum Mil,
e Cento e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.663.A pmente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57912, de 19/02/98, no valor
de R$ 15.175,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO
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até 28 ;
0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
.1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogra
ma:Janeiro/98.Valor:R$ 87,688,00 ( Oitenta e Sete Mil, e
Seiscentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.511.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 080420
42724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57914, de 19/0298, no valor
de R$ 13.153,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19-1)21998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 731897, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE
DE SENVOLVIMENTO
ESP ERANCA'PR, publicado no D.O.0 de 01112/97,
vigência até 28,02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mral, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeirw98.Valor:R$ 36.560,00 ( Trinta e Seis Mil, e
Quinhentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .523,A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho tf 0
8042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57915, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.484,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do
a postilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Sec retário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOA

Apostilamento ao convênio n° 4491/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de BOA VENTURA DE SAO ROQUE/PR, publicado no D.O.0
de 13/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogram
a:Janeiro/98.Val0r:R$ 54.568,00 (
Cinquenta e Quatro Mil, e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos,
Número Total de Alunos: 1.381.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 0
8042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n
o 98NE58179,
de 19/02/98, no valor de R$ 8.185,00, natureza de despesa n 0
344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETIT - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilatnento ao convênio n° 1531/94, firmado entre o
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOA VISTA DA FUNDO NACIONAL DE D ESENVOLVIMENTO
APARECIDA/PR, publicado no D.O.0 de
20/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do tnesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogra
ma:Janeiro/98.Val0r:R$ 43.132,00 (
Quarenta e Três Mil, e Cento e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1,149.A presente despesa correrá à c6nta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57916,
de 19/02/98, no valor de R$ 6.469,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE'TTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 9024/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de BOM SUCESSO/PR, publicado no D.O.0 de 12/12/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cron
ograma:Janeiro198.Valor:R$ 19.422,00 ( Dezenove Mil, e
Quatrocentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
747.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57917, de 19/02/98. no valor
de R$ 2.913,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 4489/97, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BELA VISTA DO
CAROBA/PR, publicado no DOU de
13/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: prinnover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, Com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cron ograma:Janeiro/98.Valor:R$ 27.386.00 ( Vinte e
Sete Mil, e Trezentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: L.098.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57913, de 19t02198, no valor
de R$ 4.107,00, natureza de despesa n° 344041. fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executi•o do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 449097, firmado entre o
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de BITURUNA PR, nublicado no D.O.0 de 13 1097, vigência

DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 4066/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de BOM SUCESSO DO SUL/PR, publicado no D.O.0 de
20/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogr
ama:Janeiro/98.Valor:R$ 19.284,00 (
Dezenove Mil, e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 781.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho tf 08042
042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58169, de 19/02/98.
no valor de R$ 2.892,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19 02'1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secr
etário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO
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Apostilamento ao convênio n" 1%3 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BORRAZOPOLIS . PR, publicado no DOU de 28-06'94,
vigência até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguirObjeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:janeiro 98 ValorRS 52 992,00 ( Cinquenta e Dois
Mil, e Novecentos e Noventa e Dois :Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.1-06.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da LIG 1531 73, Gestão
15253, programa de trabalho n" 080420427248 70131 . Inicialmente, para atender os primeiros 3 0 dias do
cronograma, foram alocados recursos á conta da Nota de Empenho n" 9NNE5 791 8. de 19 02 (N. no valor
de RS 7.948,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 1964 94-, firmado entre o FUNDO-NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CALIFORNIA PR, publicado no D.O.L1 de 28;06/94,
vigência até 2$02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prumo cru atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escola e nu ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quiloçalorias e IN gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.RS 39.840,00 ( Trinta e Nove Mil, e
Oitocentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .542.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 1-5253,
programa de trabalho n" 0804204272470131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram aluados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57922, de 19 , 02, 98, no valor
de R$ 5.976,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do E:NIDE.

Apostilamento ao convênio n" 14895, Firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BRAGANEY PR, publicado no D O U de 07 06 95, vigência
até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme inticação a seguir.Objeto • promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, á conta do Programa Nacional de
Alimentação Escola: PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 grivaas de proteínas.Cronogramalaneiro 98:Valor-R$ $8 296.00 ( Trinta e Oito Mil, e
Duzentos e Noventa e Seis Reais 1. Dias de atendimento . 200 dias letivos Número Total de Alunos:
1.502.A presente despesa correia à conta do orçamento do FNDE. código da CO 1531 73. Gestão 15253,
programa de trabalho ir 080420427248 701'31 . Inicialmente. para atender os primeiros 3 0 dias do
cronograma, foram alocz dm recursos à conta da Nota de Empenho ir' 98NE5 79 19, de 19 02 98, no valor
de R$ 5.744.00, naturezt de despesa n" 344041, fonte ir 12200008) Data do apostilamento em
19 02 ; 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do ENDE

28 . 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promnos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -- PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 412.990" 1 Quatrocentos e Doze Mil, e Novecentos e
Noventa Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 16.637.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LlG 153173, Gestão 15253. programa de
trabalho n" 08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos á conta da Nota de Empenho n" 98NE57923, de 19 02 9x, no salor de R$ 61.944,00,
natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 Data do apostilamento em 19 02-1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio 11' 406 1 94, finnt do entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BR,s.SILANDIA DO SUL PR, publicado no DOU de

Apostilamento ao convênio n" 3273 94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMB1RA PR, publicado no D.O.0 de 07.12:94, vigência

20:0195, vigência até 28:02 99, om o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conform: indi-ação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escola' e ao ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro -98 Valor R$ 21 620,00 ( Vinte e
Hum Mil, e Seiscentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento- 2 1(1 dias letivos Nume.° Total de Alunos'
656,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 1525$.
programa de trabalho ir 08042042724870131 . Inicialmente. para atender os primeiros 3)) dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 911NE58142, de 19'029 8 , rir valor
de RS 3.243,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28-02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Obieto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 13.312,00 ( Treze Mil, e
Trezentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 575.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da .UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota-de Empenho n" 98NE57924, de 19.02/98, no valor
de R$ 1.993,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 ,02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 4492 , 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAFEARA-PR, publicado no DOU de 13'10'97, vigência

Apostilamento ao convênio n" 865-95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPINA DA LAGOA/PR, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n" 1549 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMBE PR. publicado no D.O.0 de 20/06/94, vigência até

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 351
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeirm98.Valor:R$ 14.450.00 ( Catorze Mil, t.
Quatrocentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
601.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ir 08042042724870131 .'Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57920. de 19'02'98. no valor
de- RS 2.167.00, natureza de despesa n" 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

211195, vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro ,98.Valor:R$ 109.786.00 ( Cento
e Nos e Mil, e Setecentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 4.439.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57925, de 19.0298.
no s alor de R$ 16.467,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 1859/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAFELANDIAPR, publicado no D.O.0 de 2806 94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramasJaneiro--98.Valor:R$ 62.482,00 ( Sessenta e Dois Mil.
e Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.450.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram- alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5792 I, de 19'02 '98. no valor
de RS 9.372,00, natureza de despesa n° 344041. fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ir 1513-94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPINA GRANDE DO SUL/PR, publicado no DOU de
17 06 94, vigência até 28-02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matricu l ados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeirot98.Valor:R$ 106.316,00 ( Cento
e Seis Mil, e Trezentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 4.326.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870131 .Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE57926, de 19/02/98. no valor
de R$ 15.947.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122(100000 . Data do apostilamento em
19, 02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ir 149/95, firmado entre o FLTNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAFEZAL DO SUL'PR, publicado no D.O.0 de 07-06'95,

Apostilamento ao convênio tf $53,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Preleinna Municipal de CAMPO BONITO/PR, publicado no D.O.0 de 12/05/94,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 13.070,00 ( Treze Mil, e Setenta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 549.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho no
08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58147, de 19 '02'98, no valor de R$ 1.960,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em 19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeirm98.Valor:R$ 52.008,00 ( Cinquenta e Dois
Mil, e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.387.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 15317$, Gestão 15253, programa de
trabalho ir 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE57927, de 19/0198. no valor de R$ 7.799,00,
natureza de despesa ir 34404 I, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19/02 , 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n' 759 , 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPO DO TENENTETR, publicado no D.O.0 de
28/11/95, vigência até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograrna:Janeiro 98.Valor:RS 34.35100 ( Trinta
e Quatro Mil, e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1.010.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho á 98NE57928,
de 19'0198, no valor de R$ 5.152.00. natureza de despesa n" 344041, fonte n' 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02- 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2622-94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPO LARGO PR, publicado no D.0.11 de 2207
, 94,
vigência até 28/02/99, cont o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 430.766,00 ( Quatrocentos e
Trinta Mil, e Setecentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 17.542.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho
98NE57929, de 19/0298,
no valor de R$ 64.591.00, natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilainento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

e

Apostilamento ao convênio n° 2735/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPO MOURAO/PR. publicado no D.O.0 de 05/08/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 412.758,00 ( Quatrocentos e
Doze Mil, e Setecentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total
de Alunos: I6.865.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 0804204272487013 I . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57930, de 19/02/98,
no valor de R$ 61.886,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3782/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANDOI/PR, publicado no D.O.0 de 11/01/95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteíná s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 77.978,00-( Setenta e Sete Mil, e Novecentos e Setenta e
Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.095.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n"
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58140, de 19/02/98, no valor de R$ 11.696,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 481/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANTAGALO/PR, publicado no D.O.0 de 12/09/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Val0r:R$ 113.820,00 ( Cento e Treze Mil,
e Oitocentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.996.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5793 1, de 1902/98, no valor
de R$ 17.073,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1480/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAPANEMAPR, publicado no D.O.0 de 17/06/94, vigência

até 28/02/99, com o obj etivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas .Cronograma:Janeiro'98.Val0r:R$ 103.940,00 ( Cento e Três Mil, e
Novecentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.198.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57932, de 19/02 198, no valor
de R$ 15.589,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 4773 . 94, firmado -entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeinira Municipal de CARLOPOL1S'PR, publicado no 1/0.11 de 17/03/95,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e nual. à conta-do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramáJaneiro 98.Valor:R$ 74.036,011 ( Setenta e Quatro
Mil, e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.980.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57933, de 19,02 ,98. no valor
de R$ 11.105,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 1220011000 . Data do apostilamento em
1.9 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 183394. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CASCAVEL PR. publicado no D.O.0 de 2706194, vigência
até 2$-U2-99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício- de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteí nas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 1.112.782,00 ( Hum Milhão,
Cento e Doze Mil, e Setecentos e Oitenta-e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 43.69I.A presente despesa correrá à conta do orçamento dq FNDE. 'código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n' 08042042724870131 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57934,
de 19.02,98, no valor de R$ 166.859,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 1902/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n° 007/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CASTRO/PR, publicado no D.O.0 de 19/01/96, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograrna:Janeiro/98.ValonR$ 305.528,00 ( Trezentos e Cinco Mil, e Quinhentos e Vinte
e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 12.310.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57935, de 19/02/98, no valor de R$ 45.829,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n° 1464/94. firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CATANDUVAS/PR, publicado no D.O.0 de 17/06/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas. Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 34.468,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.435.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57936, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.170,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2481/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CENTENARIO DO SUL/PR, publicado no D.O.0 de
08/07,94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteína s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 76.318,00 ( Setenta
e Seis Mil. e Trezentos e Dezoito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.057.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n °08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57937, de 19/02/98, no valor
de R$ 11.447,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf 1466/94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CEU AZUL/PR, publicado no D.O.0 de 17/06/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas. Cronograma:Janeiro:98.Valor:R$ 59.626,00 ( Cinquenta e Nove
Mil, e Seiscentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 20)) dias letivos. Número Total de Alunos:
2.471.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57938, de 19/02/98, no valor
de R$ 8.943,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19'02'1998, por JOSÉ AN'TONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n' 344 04, firmado entre o FUNDO NACION XI DF DESF5vOt vixtFNTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CHOPINZINHO PR, publicado no DOI de 11 o5 94.
vigência até 28(12 99, com o objetis o de indicar os recurFos necessarios à execução do mesmo no
exercício de 1995, conforme indicação a seguir Objeto pronto, er o atendimento aos alunos matriculados

SEÇÃO 3

51

Apostilamemo ao cons ênio n" 2451 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA .EDCCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONGONHINHAS PR, publicado no DO.U. de 08 07'94,
igência até 25 02 9 9, com o objeus o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no

na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 35o
quilocalorias e 09 gramas de protemasCronogramalaneiro 9 5 .Valor:RS 125 505,1)0 t Cento e Vinte e
Cinco Mil, e Quinhentos e Oito Reais ) Dias de atendimento . 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
5.16 1.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153l 13, Gestão 15253,
programa de trabalho IV 08042042 1248711131 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98 NE5 193 9. de 191)2 ,K no salor
de R$ 18.826.00. natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 , 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo cio FNDE.

exercício de 1995, conforme indicação a seguir Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
ouilocalorias e ot) gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 95.ValorR$ 29.420,00 ( Vinte e Nove Mil, e
Quatrocentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total de Alunos: 851.A
presente despesa correrá á conta do orçamento do FNDE, código da UG 153-173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724570131 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57945, de 19 02 98. no valor
de R$ 4.413.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSE ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do 'FNDE.

Apostilamento ao cons ênio n" 2 1 11 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CIANORTE PR, publicado no D.O U de 02 08 94, iigêncía

Apostilamento ao com enio IV 702 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONSELHEIRO IvIAIRLNCK- PR, publicado no DOU de

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto- promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 3511
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma-Janeiro 98.Valor:R$ 76.864.00 ( Setenta e Seis Mil. e
Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais ) Dias-de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
3.28-I.A presente-despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153-173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 080420427248 10131 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos-à conta da Nota de Empenho n" 98NE5 1 940. de 19 02 98. no alor
de R$ 11.529,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19412'1998. por JOSÉ ANTONIOCARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

27 05 94, vigência até 28 02 99, com o ob j etivo de indicar os recursos necessários à execução cio mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 34.492,00 ( Trinta
e Quatro Mil. e Quatrocentos e Nos enta -e Dois Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número
Total de Alunos. 905.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, -foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57946, de 19,02,98,
no salor de R$ 5.173.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1902-1998, por JOSÉ ANTONIO CA-RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 4268 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CIDADE GAUCI-Lk 'PR, publicado no DOE' de 27.0195,

Apostilatnento ao consênio n" 131 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORNELIO FROCOPIO,PR, publicado no DOU de

vigência até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 53.028,00 ( Cinquenta e Três
Mil, e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.172.A
presente despesa correrá à conta- do orçamento do FNDE, código da ITG 1531 13. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 3(1 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57941, de 19 0295, no N, alor
de R$ 7.954,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 12200000(1 . Data do apostilamento em
19/02.'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

100696, s igência até 28 02'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 185.918,00 ( Cento
e Oitenta e Cinco Mil, e Novecentos e Dezoito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 7.442.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253. programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57947,
de 19 029$, no s alor de R$ 27.887,00, natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento cio 19'02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2725 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CLEVELANDIA'PR, publicado no D.O.0 de 03:0894.

Apostilamento ao convênio n" 2517,94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORONEL VIVIDA:PR, publicado no D.O.0 de 13/07/94,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na 'educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronourama:Janeiro 98.Valor:R$ 119.480.00 ( Cento e Dezenove
Mil, e Quatrocentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.772.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870131 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57942, de 19'02'98, no valor
de R$ 17.889,00, natureza de despesa n° 344041. fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício dé 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeirc98.Valor:R$ 129.042,00 ( Cento e Vinte e
Nos e Mil, e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
5.164.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08(142042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina. foram alocados recursos ti-conta da Nota de Empenho n° 98NE57948. de 19/02/98, no valor
de R$ 19.352,00, natureza de despesa h° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3246/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COLOMBO/PR. publicado no D.O.0 de 0712'94, vigência

Apostilamento ao convênio n's 704;94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORUMBATAI DO SUL/PR, publicado no DOU de

até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 797.730,00 ( Setecentos e
Noventa e Sete Mil, e Setecentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 31.992.A presente despesa correrá à conta .do orçamento do ENDE. código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042(142724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57943. de 19'02'98,
no valor de R$ 119.625.00, natureza de despesa n°344041. fonte n' s 122000000 Data do apostilamento
em 19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

27/05'94, s igência até 2802,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover õ atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.ValonR$ 54.740,00 (
Cinquenta e Quatro Mil, e Setecentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1.400.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57949,
de 1902,98, no valor de R$ 8.211,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 1910211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4068/94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COLORADO/PR, publicado no DOU de 20'01'95, vigência

Apostilamento ao convênio n's 252/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CRUZEIRO DO IGUACU/PR, publicado no DOU de

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE; garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma .Janeiro 1 98.Valor:R$ 98.706,00 ( Noventa e Oito Mil,
e Setecentos e Seis Reais ). Dias de atendimmto: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.987.A
presente despesa correrá à conta do orçamellto do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57944, de 19'02'98, no valor
de R$ 14.802,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

11:07,95, vigência até 28102;99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 33.394,00 ( Trinta
e Três Mil, e Trezentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. I .356.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58148, de 19/02/98,
no valor de R$ 5.007.00. natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 2474/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CRUZEIRO DO OESTE/PR. publicado no DOU de
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08/07/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto' promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'9R.Valor:R$ 111.656,00 ( Cento
e Onze Mil, e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 4.568.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57950,
de 19/02/98, no valor de R$ 16.744,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0652/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIAMANTE DO SUL/PR, publicado no D.O.0 de 23/07/96,
vigência até 28/02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p r oteínas,Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 23.786,00 ( Vinte e Três Mil, e
Setecentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
924.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58159, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.567,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2480/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CRUZEIRO DO SULTR, publicado no D.O.0 de 08'07'94,

Apostilamento ao convênio n° 4493/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DOIS VIZINHOS/PR, publicado no D.O.0 de 13/10/97,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 17.340,00 ( Dezessete Mil, e
Trezentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 738.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57951, de 19/02'98, no valor
de R$ 2.601,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28102.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna. janeiro,98.Valor:R$ " 180.720,00 ( Cento e Oitenta
Mil, e Setecentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
7.241.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57956, de 19/02/98, no valor
de R$ 27.106,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilatnento ao convênio n° 1074/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CURITIBA/PR, publicado no D.O.0 de 10'06194, vigência

Apostilamento ao convênio n° 1533;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DOUTOR CAMARGO/PR, publicado no D.O.0 de 20/06/94,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 2.304.460,00 ( Dois Milhões,
Trezentos e Quatro Mil, e Quatrocentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 90.256.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57952,
de 19/02/98, no valor de R$ 345.602,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 28.578,00-( Vinte e Oito Mil, e
Quinhentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.216.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n . 98NE57957, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.286,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilainento ao convênio n° 1881/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CURIUVA/PR, publicado no D.O.0 de 28/06/94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 1566/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ENEAS MARQUES/PR, publicado no D.O.0 de 20/06/94,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 57.644,00 ( Cinquenta e Sete
Mil, e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.509.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57953, de 19/02/98, no valor
de R$ 8.643,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-necutivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 526/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIAMANTE D'OESTE/PR, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas .Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 44.670,00 ( Quarenta e Quatro
Mil, e Seiscentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.773.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57958, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.700,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

23/05/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentaçào Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 45.932,00 (
Quarenta e Cinco Mil, e Novecentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 1.212.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57955,
de 19/02/98, no valor de R$ 6.889,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do
apcistilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 251/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ENGENHEIRO BELTRAO/PR, publicado no D.O.0 de
11/07/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 81.908,00 ( Oitenta
e Hum Mil, e Novecentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.398.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57959, de 19/02/98, no valor
de R$ 12.277,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1819/94, firmado entre o RINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIAMANTE DO NORTE/PR, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 3761/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS DO OESTE/PR, publicado no D.O.0 de

27/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 37.586,00 ( Trinta
e Sete Mil, e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 1.521.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57954, de 19/02/98,
no valor de R$ 5.637,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

11/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 16.682,00 (
Dezesseis Mil, e Seiscentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 696.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58160, de 19/02/98,
no valor de R$ 2.502,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

DIÁRIO OFICIAL

Apostilamento ao convênio n" 5805 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESPERANCA NOVA 'PR, publicado no D.O.0 de 27 10 97,
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vigência até 28 , 02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 35(1
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma'Janeiro , 98.ValorRS 5 170,00 ( Cinco Mil, e Cento e
Setenta Reais ). Dias de atendimento . 21)0 dias letivos Número Total de Alunos: 222.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n'
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 (lias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5818I, de I902 98, no valor de R$ 775.0)), natureza de
despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 2722 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FLOR DA SERRA DO SUL/PR, publicado no D.O.0 de
03 (1894, vigência até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 35(1 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 51.800,00 (
Cinquenta e Hum Mil, e Oitocentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 1.295.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58138, de 19'02/98, no valor
de R$ 7.770,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilatnento em
902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4241 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESPIGA() ALTO DO IGUACUTR, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n' 1218 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FLORA! PR. publicado no D.O.0 de 14/06/94, vigência até

08 , 10/97, vigência até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir. Objeto- promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e TIO ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro'98.Valor:R$ 22.804,00 ( Vinte e
Dois Mil, e Oitocentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 91 I .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°98NE57960, de 19/0298, no valor
de R$ 3.420;00, natureza de despesa rt0 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02-99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promoN er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 14.024,0(1( Catorze Mil, e Vinte e Quatro Reais ). Dias de
atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 618.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão. 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE57964, de 19.02/98, no valor de R$ 2.103,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19102/1998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3072/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FAROL/PR. publicado no D.O.0 de 03'11'94, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 3253;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FLORIDA/PR, publicado no D.0.11 de 07/12/94, vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 14.044,00 ( Catorze Mil, e Quarenta e Quatro Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos: 60I.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE581 68, de 1 9/02/98, no valor de R$ 2.106,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE,

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 5.824,00 ( Cinco Mil, e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 224.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57965, de 19/02/98, no valor de R$ 873,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1- Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7319197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FAXINAL/PR, publicado no D.O.0 de 01/12/97, vigência até

Apostilamento ao convênio no 1547/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FORMOSA DO OESTE/PR, publicado no D.O.0 de

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a segttir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação pré, escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
, Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 89.884,00 ( Oitenta e Nove Mil, e Oitocentos e Oitenta e
, Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.63I.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5796I, de 19/02/98, no valor de R$ 13.480,00.
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
, ANTONIO ÇARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 995195, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FEN1X/PR, publicado no D.O.0 de 12102/96, vigência até
, 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
- conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na -educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 32.170,00 ( Trinta e Dois Mil, e Cento e Setenta Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .366.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n°98NE57962. de 19/02/98, no valor de R$ 4.825,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
,CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Aposiilarnento ao convênio n° 0651/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FIGUEIRA/PR, publicado no D.O.0 de 23 , 07/96, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 53.268,00 ( Cinquenta e Três
Mil, e Duzentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Nútnero Total de
Altmos: 2.178.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57963, de 19/02/98, no valor
;.4.e R$ 7.990.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

20/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 36.788,00 ( Trinta
e Seis Mil, e Setecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 989.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57966, de 19/02/98. no valor
de R$ 5.518,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1083/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FOZ DO IGUACIPPR, publicado no D.O.0 de 10/06/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valór:R$ 1.255.752.00 ( .Hum Milhão,
Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, e Setecentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200
dias letivos. Número Total de Alunos: 49.332.A presente despesa correrá à conta do orçamento do
FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf 08042042724870131 .
Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograina. foram alocados recursos à conta da Nota
de Empenho n° 98NE57967, de 19/02/98, no valor de R$ 188.361,00, natureza de despesa o' 344041,
fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 7320/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FOZ DO JORDAO/PR, publicado no D.O.0 de 01/12/97.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 33.802,00 ( Trinta e Três Mil, e
Oitocentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.327.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE58174, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.070,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" I-N44 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLk (MENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FRANCISCO ALVES PR, publicado no DOU de 28 06 94,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários a CACCUO0 do mesmo no
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Apostilamento ao convênio n" 3 20 94, firmado entre o FI N DO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
.DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUA1RA PR. publicado no D.O.0 de 11)11 95, vigência até
7

exercício de 1 8, conforme indicação a seguir Objetor promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro 9 Valor RS 23 060,00 Vinte e Três Mil. e
Sessenta Reais ). Dias de atendimento 20 dias letiv os Número Total de Alunos. 9-9.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do INDE. código da UG 1531'3, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042 248'0131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57968, de 19(2 98, no valor de R$ 3 459,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n" 12200001)0 Data do apostilmnento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Obteto. pronm er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e (19 gramas
de proteinas.Cronogramaianeiro 8.Valor R$ 88.926,00 t Oitenta e Oito Mil, e Nos ecentos e Vinte e
Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Numero Total de Alunos. 3.627.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870131 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE5 973, de 191)2 98. no valor de R$ 13.338,00, natureza
de despesa d' 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19,02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 406994. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVLMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FRANCISCO BELTRAO PR, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao eons &lio ir 2654 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUA1RACA PR, publicado no D.O.0 de 2107,94, vigência

2001'95, vigência até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro 98.Valor.R$ 334,038,00 (
Trezentos e Trinta e Quatro Mil, e Trinta e Oito Reais ) Dias de atendimento. 200 dias len v os. Número
Total de Alunos I3.329.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042 24870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9SNE57969,
de 19'0298, no valor de R$ 50.075,00, natureza de despesa n°344041. fonte 0 122000000 . Data do
apostilathento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronognunaJaneiro 98.Valor.R$ 17.452,00 ( Dezessete Mil, e
Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 752.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de -Empenho n" 98NE57974, de 19.02 98, no valor
de R$ 2.617,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 81096, filmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GODOY MOREIRA'PR, publicado no D.O.0 de 111296,

Apostilamento ao com, &tio n" 4258 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal 'de GUAMIRANGAPR, publicado nó D.O.0 de 08,10,97,

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '9 Valor R$ 44.020,00 ( Quarenta e Quatro
Mil, e Vinte Reais ). Dias de atendimento 200 dias letivos Número Total de Alunos. 1.139.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5 9 0, de 19'02'98, no valor de R$ 6.603,00
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 54.760,00 ( Cinquenta e Quatro
Mil, e Setecentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.369.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE58180, de 19.0298, no valor
de R$ 8.214,00, natureza de despesa tf 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4494/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO -e a Prefeitura Municipal de GOIOEREPR, publicado no D.O.0 de 13'10'9 , vigência até

Apostilamento ao convênio n° 2476194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUAPIRAMAPR, publicado no D.O.0 de 08/07/94,
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28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 85.290,00 ( Oitenta e Cinco Mil, e Duzentos e Noventa
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.555.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153113, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57971. de 19'02'98, no valor de R$ 12. 03,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

vigência até 2810199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 28.458,00 ( Vinte e Oito Mil, e
Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 1.1 36.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57975. de 19/02/98, no valor
de R$ 4.268,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do' apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 4495/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GOIOXIM/PR, publicado no DOU de 13'10/9 . vigência até

Apostilamento ao convênio n° 1565,94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARACl/PR, publicado no D.O.0 de 20/06/94, vigência
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28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 80.000,00 ( Oitenta Mil Reais). Dias de atendimento: 200
dias letivos. Número Total de Alunos: 2.000 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°
98NE58176, de 19/02/98, no valor de R$ 12.000,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000
. Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do
FNDE.

até 28.0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina.Janeiro,98.Valor.R$ 33.462,00 ( Trinta e Três Mil, e
Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.413.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho ri" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E57976, de 19/0198, no valor
de R$ 5.019,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 721/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GRANDES RIOS/PR, publicado no DOU de 27'05'94,

Apostilamento ao convênio n" 35995, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARANIACU/PR, publicado no D.O.0 de 14/08/95,

-

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 74.800,00 ( Setenta e Quatro
Mil, e Oitocentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.870 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE51972,. de 19'02'9R, no valor
de R$ 11.220,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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vigência até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro/ 98.Valor:R$ 107.570,00 ( Cento e Sete Mil, e
Quinhentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.266.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho IV 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57977, de 19/02/98, no valor
de R$ 16.135,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02/1998. por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 2514 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARAPUAVA PR, publicado no DOU de 13 07 94,
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Apostilamento ao convênio o' 1433 '94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal ,de IGLT ARACU PR. publicado no 'D,O.0 de 17416.'94, vigência
até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de

vigência até 28-0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.ValorRS 7(16.282,1)0 ( Setecentos e Seis
Mil, e Duzentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 2(8) dias letivos. Número Total de
Alunos: 27.566.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de-trabalho n°08042042724870131 Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram aluados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9XNE57978, de 19 02 98,
no valor de R$ 105.942,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n" 122000000 Data do apostilamento
em 19'0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos-alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unta refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronog,rama:Janeiro 98.Valor:R$ 20.140,00 ( Vinte Mil. e Cento e
Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 892.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do 'FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de
trabalho n°08042042724871)131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho o" 98NE57983, de 19 02 , 98, no valor de R$ 3.021,00,
natureza de despesa n" 344041, fonte n" [22000000. Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7321 ,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARAQUECABA PR, publicado no DOU de 01 12 97,

Apostilamento ao convênio n" 4070.94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1GUATU PR, publicado no D.O.0 de 20/01/95, vigência até

vigência até 28'0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998„ conforme indicação a seguir Objeto' promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramarJaneiro'98.ValorRS 64.024,00 ( Sessenta e Quatro
Mil, e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.623.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o" 98NE57979, de 1902
.' 98, no valor
de R$ 9.603,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogratna:Janeiro . 98.Valor:R$ 16.814,00 ( Dezesseis Mil, e Oitocentos e Catorze Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 665.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FN.DE , código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE58172, de 19 , 02 , 98, no valor de R$ 2.522,00, natureza de
despesa n°344041. fonte o" 122000000 . Data do apostilamento em 19 102,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3870 194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FIONORIO SERPA'PR, publicado no D.O.0 de 12'01'95.

Apostilamento ao convênio n" 3758;94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IMBITUVA , PR, publicado no D.O.0 de 11/01/95, vigência

vigência até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto' promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogratnalaneiro'98.Valor:R$ 48.574,00 ( Quarenta e Oito
Mil, e Quinhentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.886.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho o° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58151, de 19'0298, no valor
de R$ 7.286,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio o° 1431/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura IVInnicipal de IBAITITR, publicado no D.O.0 de 17.06 94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução . do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro • 98.Valor:RS 89.062,00 ( Oitenta e Nove Mil, e Sessenta e Dois Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.608.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho o"
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57980, de 19/02'98, no valor de R$ 13.359,00, natureza
de despesa o° 344041, fonte o° 122000000 . Data do apostilamento em 1902/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio no 1836/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBEMAIPR, publicado no D.O.0 de 27'06/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mal. á conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteí nas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 7.328,00 ( Sete Mil, e Trezentos e Vinte e Oito Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 298.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograina, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57981, de 19/02/98, no valor de R$ 1.099,00. natureza de
despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em 19 102/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1066/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBIPORA/PR, publicado no D.O.0 de 10/06/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de pr oteínas.Cronograma:Janeiro198.Valor:R$ 178.912.00 ( Cento e Setenta e Oito Mil, e Novecentos e
Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 7.095.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho no
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57982, de 19/02/98, no valor de R$ 26.826,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 126.312,00 ( Cento e Vinte e
Seis Mil, e Trezentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.211 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o' 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57984, de 19/02/98, no valor
de R$ 18.941,00, natureza de despesa o° 344041, fonte n o 122000000 . Data do apostilamento em
19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilatnento ao convênio o" 7322'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de INAJA'PR. publicado no D.O.0 de 01/12/97, vigência até
2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo tnenos uma refeição diária. com. cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograrna:Janeira'98.Valor:R$ 22.624,00 ( Vinte e Dois Mil, e Seiscentos e Vinte e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 602.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n'
08042042724870131 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n 0 981\1E57985. de 190298, no valor de R$ 3.359,00. natureza de
despesa n' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilatnento ao convênio n" 7889/97, filmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de INDIANOPOLIS/PR, publicado no D.O.0 de .03/12/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeirol98.Valor:R$ 12.724,00 ( Doze Mil, e
Setecentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
561.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do.
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE57986, de 19/02/98. no valor
de R$ 1.908,00. natureza de despesa o° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio o" 3851/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IPORA/PR, publicado no D.O.0 de 12/01/95, vigência até
28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Progratna Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 75.266,00 ( Setenta e Cinco Mil, e Duzentos e Sessenta e
Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.932.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os pritneiros 30 dias do cronograina, foram alocados
recursos à coma da Nota de Empenho ti° 98NE57987, de 19/02/98, no valor de R$ 11.289,00, natureza
de despesa n" 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 4071 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IRACEMA DO OE$TE `PR, publicado no D.O U de

Apostilamento ao cons ênio n" 3754 94, firmado entre o FLNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAPEJARA D'OESTE.'PR, publicado no D.O.0 de

20.01'95. vigência até 280299, com o objetis o-de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma.Janeiro 98 Valor R$ 14 444,00 (
Catorze Mil, e Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais ) Dias de atendimento 200 dias letis os Número
Total de Alunos. 429.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 1531'3.
Gestão 15253. programa de trabalho n" 08042042 724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58145, de 19 0293,
no valor de R$ 2.166,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19/02,1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

110195, s igência até 2802 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro.98.Valor.R$ 22.448,00 ( Vinte e
Dois Mil, e Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letisos. Numero
Total de Alunos 893 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE57992, de 19,02,98,
no salor de R$ 3.367,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao consénio n" 4072 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IRATIPR, publicado no D.O.0 de 20(11 95, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 625 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1TAPERUCU PR, publicado no D.O.0 de 26,05.94, vigência

28.'02.'99, com o objetiso de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1995.
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta-do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 125.546,00 ( Cento e Vinte e Cinco Mil, e Quinhentos e
Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos Número Total de Alunos. 5 169.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531'3, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5 19£I8, de 19 0298, no s alor
de R$ 18.831,00, natureza de despesa tf 344041, fonte ri° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

até 280299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1993, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 69.224.00 ( Sessenta e Nove
Mil, e Duzentos e ‘Inte e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 2.845.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho tf 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58152, de 19 02 98, no valor
de R$ 10.383,00, natureza de despesa ri° 344041. fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 72594, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IRETAM.A.'PR, publicado no DOU de 2 7 05 94, vigência

Apostilamento ao cons ênio n" 4496 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAUNA DO SUL.PR, publicado no D.O.0 de 13,10/97,

até 28'02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados .na. educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogama.Janeiro'98 Valor.R$ 102 400,00 ( Cento e Dois Mil,
e Quatrocentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos 2 6 ,9 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57989, de 19 '02 '98, no s alor
de R$ 15.360,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 280299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1993. conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gamas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 26.860,00 ( Vinte e Seis Mil, e
Oitocentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. I.102.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57993, de 19:02.98, no valor
de R$ 4.027,00, natureza de deipesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1467'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAGUAJE 'PR, publicado no D.O.0 de 17.'06.'94, vigência

Apostilamento ao convênio tf 1818.'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IVAIPORA:PR, publicado no D.O.0 de 27106194, vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro'98.Valor:R$ 28.812,00 ( Vinte e Oito Mil, e
Oitocentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.1 55.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57990, de 19.02,98, no s ator
de R$ 4.321,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1995, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protefnas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 155.400,00 ( Cento e Cinquenta
e Cinco Mil, e Quatrocentos Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de Alunos:
6 300.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57994, de 19,02,98, no valor
de R$ 23.306,00, natureza de despesa n 0 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1851'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAIPULANDIA'PR, publicado no D.0.1.: de 28.06.94,

Apostilarnento ao convênio no 4073.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IVATE;PR, publicado no D.O.0 de 20,01,95, vigência até

vigência até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 19.150,00 ( Dezenove Mil, e
Cento e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 855.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58161, de 19.02 98, no s alor
de R$ 2.872,00, natureza de despesa n° 344041, fonte IV 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

25'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cr000grama.Janeiro.'98.Valor.R$ 44.696,00 ( Quarenta e Quatro Mil, e Seiscentos e
Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letisos. Número Total de Alunos: 1.788.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58166, de 19,0298, no valor
de R$ 6.704,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 8167'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAMBE 'PR, publicado no DOU de 0412.'97, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 1835.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de IVATUBA,'PR, publicado no D.O.0 de 27,06,94, vigência ' até
25'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto promoser o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cr000grama.Janeiro.'98.Valor.R$ 11.722,00 ( Onze Mil, e Setecentos e Vinte e Dois Reais ).
Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 523.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042 7 24870131 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57995, de 1902,98, no valor de R$ 1.758,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19;02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cr000grama:Janeiro'98.Valor:R$ 33.094,00 ( Trinta e Três Mil, e Noventa e Quatro Reais ).
Dias de atendimento . 200 dias letivos Número Total de Alunos. 1.380.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57991, de 19'02:98, no valor de R$ 4.964,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19;02.1998, por JOSÉ AN'TONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 2578-94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JABOTE PR, publicado no D.0.1 1 de 14 07 94, vigência até
28/02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas,Cronogramalaneiro98.Valor:R$ 23.206.00 ( Vinte e Três Mil, e Duzentos e Seis Reais 1.
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 927.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE. código da LIG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n"
08042042724870131 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57996, de 19 1)298, no valor de RS 3.480,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 1220001100 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 3252 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JARDIM ALEGRE PR. publicado no D.O.0 de 07/12/94,
vigência até 28 01 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e ruraLà conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Crodograma:Janeiro 98.Valor:RS 31.712,00 ( Trinta e Hum Mil, e
Setecentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1-.329.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173, Gestào 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58002, de 19/02/98, no valor
de RS 4.756,00, natureza de despesa n" $44041, fonte n" 122000000 , Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 1417 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAGUAP1TA P.R, publicado no D.O.0 de 17 06 94, vigência
até 28 , 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir-Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro 98.Valor:RS 56.0811,00 ( Cinquenta e Seis
Mil, e Oitenta Reais ), Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.291.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de
-trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57997, de 19 02 98, no valor de RS 8.412,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 1902
, 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObieto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograina.Janeiro 98.Valor:RS 27.922.00 ( Vinte e Sete Mil, e Novecentos e Vinte e Dois
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de Alunos: 1.159.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173.. Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870131 . Inicialinente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE58003. de 190298, no valor de R$ 4.188,00, natureza de
despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 04196, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAGUARIAIVA'PR, publicado no DOU de 140396.

Apostilamento ao convênio n" 2659 , 94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOAQUIM TAVORA/PR, publicado no D.O.0 de 22/07/94,

vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à- execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98 Valor:R$ 69.100.00 ( Sessenta e Nove
Mil, e Cem. Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.844.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57998, de 19/02/98, no valor de R$ 10.359,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 ,021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1418/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JANDAIA DO SULPR, publicado no D.O.0 de 17.06:94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas. Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 84.578,00 ( Oitenta e Quatro
Mil. e Quinhentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.414.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57999. de 19 02 98. no alor
de R$ 12.683,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 0563 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL .DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JESUITAS PR, publicado no D.O.0 de 170796. vigência-até

vigência até 28 0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protei nas.Cronograma:Janeiro/98.ValonR$ 25.956,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Novecentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .085.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58004, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.893.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CAR_LETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n o 47794. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JURANDA/PR, publicado no D.O.0 de 17/06/94, vigência
até 28/0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronogramaianeiro98.Valor:R$ 29.480,00 ( Vinte e Nove Mil, e
Quatrocentos e Oitenta Reais), Dias de atendimento; 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.248.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58005, de 19/02198, no valor
de R$ 4.422,00, natureza de despesa n o 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNI5E.

Apostilarnento ao convênio n° 4074/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JANIOPOLIS -PR, publicado no D.O.0 de 20 01.95, igência
até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de pr oteínas.Cronograma:janeiro '98.Valor:R$ 57.096,00 ( Cinquenta e Sete
Mil, e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.280.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58000, de 1902 98. no valor
de R$ 8.564,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/ 02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-E,ecutivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n' 3228 94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JUSSARA/PR, publicado no D.O.0 de 01/12/94, vigência até
280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor.R$ 19.612,00 ( Dezenove Mil, e Seiscentos e Doze Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 939.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58006, de 19/01 98. no valor de R$ 2.941,00, natureza de
despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 527/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAPURA/PR, publicado no D.O.0 de 230594.

Apostilamento ao convênio n° 247094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de KALOREPR, publicado no D.O.0 de 08/07/94, vigência até

‘e igên ci a até
'28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valorld 37.208,00 ( Trinta e Sete Mil, e Duzentos e Oito Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I.479.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5800I, de 19/02'98, no valor de R$ 5.581,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'0211998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 9 8.Valor:RS 29.612,00 ( Vinte e Nove Mil, e Seiscentos e Doze Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.23I.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58007, de 1941198. no valor de RS 4.440,00. natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000. Data do apostilamento em 19/011998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 69394. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAPA PR. publicado no D.O.0 de 2705 :94. vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 126.768,00 ( Cento e Vinte e Seis Mil, e Setecentos e
Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.300.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E58008, de 19 02 98. no valor
de R$ 19,015,00. natureza de despesa o' 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostamento ao convênio n" 1064 94. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LARANJEIRAS DO SUL PR, publicado no D.O.0 de
10106/94, vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma Janeiro 9 8.Va1or,R$ 158.448,00 ( Cento
e-Cinquenta-e Oito Mil, e- Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais 1. Dias de atendimento . 200 dias letiv os.
Número Total de Alunos: 6.351.A presente despesa correrá á conta do orçamento do FNDE. código da
UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n" W{ 1) 42 0 42 7 24 8 70131 Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograrna. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho á 98NE58009,
de 19 , 0198, no Valor de R$ 23.767.00. natureza de despesa n°344041. fonte if 122000000 . Data do
apostilamento em 19 021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretario-Executivodo FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 664 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENvOmmENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LINDOESTE PR, publicado no D.O.0 de 26 05 94. vigência
até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro ,98.Va1or:1 21.248,00 ( Vinte e Hum Mil. e
Duzentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivoS. Número Total de Alunos:
863.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58010, de 19/02198, no valor
de R$ 3.185,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 0567/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LOANDA/PR, publicado no D.O.0 de 18/07/96, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteína s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 83.170,00 ( Oitenta e Três Mil, e Cento e Setenta Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.362.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58011, de 19/02/98, no valor de R$ 12.475,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 355/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LOBATO/PR, publicado no D.O.0 de 12/05/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 22,588,00 ( Vinte e Dois Mil, e Quinhentos e Oitenta e
Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 977.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58012, de 19/02/98, no valor de R$ 3.388,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1829/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUIZIANA/PR, publicado no D.O.0 de 27/06/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uina refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas .Cr onograma:Janeiro/98.Val0r:R$ 53.638,00 ( Cinquenta e Três
Mil, e Seiscentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.112.A presente despesa correrá à contado orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados rectirsos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58013, de 19/02/98, no valor
de RS . 8.043,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio if 507 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUNARDELLI PR, publicado no D.O.0 de 23/05/94,

vigência até 28 , 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover a atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98,Valor:R$ 16.050,00 ( Dezesseis Mil, e
Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 641.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de
trabalho n°08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58014, de 19/02 ,98, no valor de R$ 2.393,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n" 1221)00000. Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostamento ao convênio n" 4075 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUPIONOPOLIS PR, publicado no D.O.0 de 2001/95,
vigência até 28'02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograinalaneiro 98.Valor:R$ 23.996,00 ( Vinte e Três Mil, -e
Novecentos e Nov enta e Seis Reais 1. Dias de atendimento: 20)) dias letivos. Número Total de Alunos:
1.022.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alucados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58015, de 19,02 98, no valor
de R$ 3.594,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1-998. por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA

Apostamento ao convênio o" 2759 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MAMBOREPR, publicado no D.O.0 de 12-'08-94, vigência

até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas,Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 87.000,00 ( Oitenta e Sete Mil
Reais). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.575.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58016, de 19/02/98, no valor de R$ 13.050,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5283/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MANDAGUACU/PR, publicado no D.O.0 de 23/10/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 22.328,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Trezentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.030.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58017, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.347,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostamento ao convênio n° 2765/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MANDAGUARI/PR, publicado no D.O.0 de 12/08/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 148.964,00 ( Cento e Quarenta e
Oito Mil, e Novecentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 6.333.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58018,
de 19/02/98, no valor de R$ 22.341,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 544/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MANDIRITUBA/PR, publicado no D.O.0 de 24/05/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 79.172,00 ( Setenta e Nove Mil,
e Cento e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.I28.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58019, de 19/02/98, no valor
de R$ 11.866,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA
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Apostilamento ao convênio tu' 1 ,842 94, firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NIANGUEIRINHA PR, publicado no DOU de 28-0694,
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Apostilatnento ao convênio n" 1437 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARINGA PR, publicado no D.O.0 de 17,06/94, vigência

vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteínas Cronogratna .Janeiro 95.Valor:RS 62.604,00 ( Sessenta e Dois Mil.
e Seiscentos e Quatro Reais ) Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total de Alunos- 2 62 7 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724370131 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5302 0, de 1 9 02 98 , no valor
de RS 9.390,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000(15) Data do apostilamento em
19'02 ; 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Exemitivo do ENDE.

até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promm er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:RS 1.129.538,00 ( Hum Milhão.
Cento e Vinte e Nove Mml, e Quinhentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 44.637.A presente despesa correrá à conta do orçatnento do FNDE. código da
UG 15317$, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 98NE58026,
de 1-9 02 98, no valor de RS 169.398,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n." 122000000 . Data do
apostilamento em 19 , 02'1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri" 1820'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MANOEL RIBAS PR, publicado no DOU de 27 06 94,

Apostilainento ao convênio n" 3785 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARIOPOLIS PR, publicado no D.O.0 de 11/01/95,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 36.702,00 ( Trinta e Seis Mil, e
Setecentos e Dois Reais ). Dias de atendimento, 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.515.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58027, de 19 , 02,98. no valor
de RS 5.505,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02, 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2502'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
Auilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor •RS " 47 8,00 ( Setenta e Sete Mil, e
Quatrocentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
3.184.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronourama. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E58021, de 1902'98, no valor
de RS 11.621.00, natureza de despesa tf 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 181694. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARECHAL CANDIDO RONDONTR, publicado no
D.O.0 de 2'706'94, vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 19 9R , conforme indicação a seguirObjeto . promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e n o gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'95.Valor . R$ 154 324,00 ( Cento
e Oitenta e Quatro Mil, e Trezentos e Vinte e Quatro Reais ). -Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 7.42 7 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042 724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58022,
de 19'02'98, no valor de RS 27.643,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 2079,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARIPAPR, publicado no D.O.0 de 01/07,94, vigência até
28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 18.358,00 ( Dezoito Mil, e Trezentos e Cinquenta e Oito
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 775.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
080420427:4370131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58164, de 19,02,98, no valor de R$ 2.753,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19,02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2689'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal-de MARIALVA'PR, publicado no D.O.0 de 280794, vigência

Apostilamento ao convênio n° 1586.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARMELEIRO,'PR, publicado no D.O.0 de 20/06,94,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1993. conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 128.024,00 ( Cento e Vinte e
Oito Mil, e Vinte e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
5.162.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531'7 3. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58023, de 190298. no valor
de RS 19.203.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.'02.'99, com o objeth o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.‘'alor.R$ 42.560,00 ( Quarenta e Dois
Mil, e Quinhentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.722.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08(142042724870131 . Inicialmente, para atender os pritneiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58028, de 19.02-98, no valor
de RS 6.334,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 12200(1000 . Data do apostilamento em
1902 '1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1434'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARILAND1A DO SUL PR, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao com ênio n" 449797, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARQUINHO PR, publicado no D.O.0 de 1110/97.

17/06/94, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '95.Valor.RS 47.764,00 (
Quarenta e Sete Mil, e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 1.878.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58024,
de 19/02/98, no valor de RS 7.164,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2$ 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 66.840,00 ( Sessenta e Seis Mil,
e Oitocentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.67 IA presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58177, de 19,0298, no valor
de RS 10.026.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19.02:1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1957'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MAR1LUZ'PR, publicado no D.O.L' de 28'06 94, vigência

Apostilamento ao com énio n" 618, 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARUMBI. PR, publicado no DOU de 26,05,94, vigência

até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 60.976,00 ( Sessenta Mil, e
Novecentos e Setenta e Seis Reais ) Dias de atendimento • 200 dias letivos. Número Total de Alunos
1.705.A presente despesa correrá à contudo orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58025, de 190298. no valor
de R$ 9.146,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 281111299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1995, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 24.458,00 ( Vinte e Quatro Mil,
e Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 1.008.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58029, de 19,02,98, no valor
de RS 3.668,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02,-1998,
por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao com enio n" 4076 94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATELANDIA PR, publicado no DOU de 20 0195,
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vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir-Objeto- promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa -' ..racional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro 98.Valor.R$ 43.246,00 ( Quarenta e Três
Mil, e Duzentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I .862.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da. UG 1531'3, Gestão
15253, programa de trabalho if 08042042 724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58030. de 1902 98, no N ator
de R$ 6.486,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com énio n 1815 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de :MISSAL PR, publicado no D.O.0 de 27;06,94, vigência até
28 0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promm er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 36.242,00 ( Trinta e Seis Mil, e Duzentos e Quarenta e
Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. I ,395.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58033, de 19 02 98, no s alor de R$ 5.432,00, natureza de
despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19.02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao conx ênio ri° P2394, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATINHOS PR, publicado no D.O U de 11 01 95, s igência

Apostilamento ao com ênio n° 1548 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MUNHOZ DE MELO, PR, publicado no D.O.0 de 20/06/94,

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor:R$ 68 034,00 ( Sessenta e Oito Mil,
e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento 200 dias letivos, Número Total de Alunos . 2 7 82 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 13, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 -'24870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE58031. de 19 '02 93, no s alor
de R$ 10.205,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ AN'TONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 23 0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 20.718,00 ( Vinte Mil, e
Setecentos e Dezoito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 834.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58035, de 19,02,98, no valor
de RS 3.107,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 811'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATO RICO ?R, publicado no D O Lr de 1 1 1296, vigência

Apostilamento ao com ênio n° 2715:94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DAS GRACAS,PR, publicado no DOU

até 28.'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro '98 Valor.R$ 45 640,00 ( Quarenta e Cinco
Mil, e Seiscentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos:.
I .I69.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58155, de 19'029R, no valor
de R$ 6.846,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, Por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

de 02 '08 '94, s igência até 28 02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 28.072,00 ( Vinte e
Oito Mil, e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
"62.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58036, de 19,02.98, no valor
de RS 4.210,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4500'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MAUA DA SERRA'PR, publicado no D.O.0 de 13.'10;97,
vigência até 28 102199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 40.910,00 ( Quarenta Mil, e
Novecentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.623.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE581"1, de 1902.98. no s ator
de R$ 6.136,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao cons ênio n° 4488;97, firmado more o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA ALIANCA DO IVALPR, publicado no D.O.0 de
13'10'97, vigência até 28.'02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 12.824,00 ( Doze
Mil, e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 406.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58037, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.923,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 629'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MEDIANEIRA -PR, publicado no D.O.0 de 26.05,94,

Apostilamento ao com ênio n° 3368,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA ESPERANCA,PR, publicado no D.O.0 de 20/12/94,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 104.074,00 ( Cento e Quatro
Mil, e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.355.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE58032, de 19 02 98, no s ator
de R$ 15.611,00, natureza de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

s igência até 2802.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta'clo Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalmias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro;98.Valor.R$ 115.608,00 ( Cento e Quinze
Mil, e Seiscentos e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.311.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58038, de 19,02/98, no valor
de R$ 17.341,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apn srilamento ao convênio n° 2712'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MERCEDES 'PR, publicado no D.O.0 de 02.08 94, vigência

Apostilamento ao cons ênio n° 781.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE/PR, publicado no
D.0.1.: de 01 '12 95, vigência até 28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas Urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valorl$ 18.422,00 (
Dezoito Mil, e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 750.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870131 _Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE5814I, de 19/02/98,
no v alor de R$ 2.763,00, natureza de despesa n" 344041, fonte rf 122000000 . Data do apostilamento em
19/021 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DA

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo nienos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalbrias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:janeiro'98,Valor:R$ 26.530,00 ( Vinte e Seis Mil, e
Quinhentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.120.A
.,presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 080420427248701 31 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58170. de 19.02,98, no valor
de RS 3.979,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Dita do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO- CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 385494. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA LARANJEIRAS/PR, publicado no D.O.0 de
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Apostilarnento ao convênio n° 354/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA TEBAS/PR, publicado no D.O.0 de 12/05/94.

12/01/95, vigência até 2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 69.676,00 (
Sessenta e Nove Mil, e Seiscentos e Setenta e Seis Reais Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2.766.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58157,
de 19/02 198, no valor de R$ 10.451,00, natureza de despesa n' s 344041, fonte n° 1220000 0 0 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do rnesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir,Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 116.788,00 ( Cento e Dezesseis
Mil, e Setecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.073.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho tf 080420427248701 3 1 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58043, de 19/02/98, no valor
de R$ 17.518,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilarnento em
1902'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1538/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA LONDRINA/PR, publicado no D.O.0 de 20/06/94,

Apostilamento ao convênio tf 698/96, firmado entre o Rirmo NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVO ITACOLOMI/PR, publicado no D.O.0 de 05/08/96,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 70.064,00 ( Setenta Mil, e
Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.901.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58039, de 19/02/98, no valor
de R$ 10.509,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir,Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro/9 8.Valor:R$ 696,00 ( Seiscentos e Noventa e
Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 58.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58149, de 19/02/98, no valor de R$ 104,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2632/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA OLIlvfPIA/PR, publicado no D.O.0 de 22/07/94,

Apostilamento ao convênio n° 1602/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ORTIGUEIRA/PR, publicado no D.O.0 de 20/06/94,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 3 0.744,00 ( Trinta Mil, e
Setecentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.057.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta dá Nota de Empenho n° 98NE58040, de 19'02198, no valor
de R$ 4.611,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 7890/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA PRATA DO IGUACII/PR, publicado no D.O.0 de
03/12/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 37.710,00 ( Trinta
e Sete Mil, e Setecentos .e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.529.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58042, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.656,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2462/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA SANTA BARBARA ?R, publicado no D.O.0 de
08/07/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de pr oteinas.Cronograma:Janeiro198.Valor:RS 37.192,0 O ( Trinta
e Sete Mil, e Cento e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 976.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58143, de 1902/98, no valor
de R$ 5.578,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1544/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA SANTA ROSA/PR, publicado no D.O.0 de 20106,94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 38.680.00 ( Trinta e Oito Mil, e
Seiscentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.625.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58041, de 19 02 98, no s ator
de R$ 5.800,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de pr oteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 21 0.712,00 ( Duzentos e Dez
Mil, e Setecentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
5.335.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58 044, de 19/02/98, no valor
de R$ 31.606,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilarnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 568'94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OURO VERDE DO OESTE/PR, publicado no D.O.0 de
24/05/94, vigência até 28'02 /99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, •à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cron ograma:Janeiro/98.Val0r:R$ 19.784,00 (
Dezenove Mil, e Setecentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 853.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58045, de 19/02/98,
no valor de R$ 2.967.00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilarnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 383294. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAICANDU/PR, publicado no D.O.0 de 11/01/95_ vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronograma:Janeiro,9 8.Valor:R$ 150.168,00 ( Cento e Cinquenta
Mil, e Cento e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
6.067.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 7248701 31 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58 046, de 19/02/98, no valor
de R$ 22.525,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 262494, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALMEIRA/PR, publicado no D.O.0 de 22/07/94, vigência
até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998.
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cr onogratna:Janeiro,98.Valor:R$ 155.056,00 ( Cento e Cinquenta
e Cinco Mil, e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
6 451.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias d'è
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5804 7, de 19/02/98, no valor
de RS 23.247,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 2472/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
" 1- DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALMITAUPR, publicado no DOU de (150794, vigência

td. até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
-0 1998, confonne indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
t. pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Val0r:R$ 105.848,00 ( Cento e Cinco Mil,
e Oitocentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.691.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ti° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 95NE58048. de 190298, no valor
de R$ 15.877,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 , Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1430 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALOTINA/PR, publicado no D.O.0 de 17 06 94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 133.904,00 ( Cento e Trinta e
Três Mil, e Novecentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 5.582.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58049, de 19/02/98, no valor
de R$ 20.074,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1529/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARAIS° DO NORTE/PR, publicado no D.O.0 de 20/06/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro , 98.Valor:R$ 42.036,00 ( Quarenta e Dois
Mil, e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.683.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE58050, de 19'02'98, no valor
de R$ 6.303,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio d . 339/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARANACITY/PR, publicado no D.O.0 de 11/05/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma:janeiro/98.Valor:R$ 32.220,011 ( Trinta e Dois Mil, e
Duzentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.383.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08.042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri c‘ 98NE58051, de 19'02/98, no valor
de R$ 4.833,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1063/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARANAGUA`PR, publicado no D,O.0 de 10/06/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto; promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas. Cronograma:Janeiro198.Valor:R$ 286.994,00 ( Duzentos e Oitenta
e Seis Mil, e Novecentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento; 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: I I .553.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58052,
de 19/02/98, no valor de R$, 43.038,00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilmnento ao convênio n° 6809/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARANAPOEMA/PR, publicado no D.O.0 de 17/11/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 8.690,00 ( Oito Mil, e
Seiscentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 366.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58053, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.303,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 155094. firmado entre o
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARANAVAPPR, publicado no DOU de 20/06/94, vigência

até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteína s.Cronograma:Janeiro/98.Va1or:R$ 316.292,00 ( Trezentos e
Dezesseis Mil, e Duzentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 13.382.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho ri° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir° 98NE58054,
de 19 02 98. no valor de RS 47.411,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n' 122000000 Data do
apostilamento em 19 02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2710 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PATO BRAGADO PR, publicado no D.O.0 de 02/08/94.
vigência até 25 02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cron ogramá:Janeiro/98.Valor:R$ 12.228,00 ( Doze Mil, e
Duzentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 557.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE58 [58. de 19/02/98, no valor
de R$ 1.834,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilarnento ao convênio n° 1532/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PATO BRANCO/PR, publicado no D.O.0 de 20/06/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguinObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cron ograma:j aneiro/98.ValortR$ 293.594,00 ( Duzentos e
Noventa e Três (va e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 12.075.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ri° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58055,
de 190198, no valor de R$ 43.994,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° 3831/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEABIRU/PR, publicado no D.O.0 de 11/01/95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas . CronogramarJaneiro:98.Valor:R$ 74.704,00 ( Setenta e Quatro Mil, e Setecentos e Quatro
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2,989.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
05042042724870131 . Inicialinente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58056, de 19/02/98. no valor de R$ 11.202,00, natureza
de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 7891/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEROBALTR, publicado no D.O.0 de 03/12/97, vigência

até 2802 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 29.662,00 ( Vinte e Nove Mil, e
Seiscentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.178.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ri° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58175, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.449,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3903/94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEROLA/PR, publicado no D.0.0 de 12/01/95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de protein as.Cronograma:Janeiro/98,ValonR$ 28.242,00 ( Vinte e Oito Mil, e Duzentos e Quarenta e
Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos; I .258.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58057, de 19/02/98, no valor de R$ 4.236,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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DIÁRIO OFICIAL.

Apostilamento ao convênio n" 33 7 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEROLA DOESTE PR, publicado no D.O.0 de 110594,
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vigência até 28,02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício-de-1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, coto cerca de 35()
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograina:Janeiro 98.Valor:R$ 26.268,00 ( Vinte e Seis Mil, e
Duzentos e Sessenta e Oito Reais 1 Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.097.A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870131 Inicialmente, para atender cis primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58058, de 19 02 98, no s alor
de R$ 3.940,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 1.22000000 • Data do apostilamento em
19,02'1998, por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio 1834,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRAQUARA PR, publicado no D.O.0 de 27/06,94. vigência
até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 273.928,00 ( Duzentos e Setenta
e Três Mil, e Nos ecentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 10.603.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°1>8042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho a" 98NE58062, de 19/02/98,
no valor de R$ 41.089,0(1, natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do aPostilamento
em 19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 356 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIENPR, publicado no D.OU de 12 05 94, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 386,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PITANGAPR, publicado no D.O.0 de 12/05/94. vigência até

28/02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessáriosà execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograina:Janeiro'98.ValorRS 44.380,00 ( Quarenta e Quatro Mil, e Trezentos e Oitenta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.778.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870131 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58059, de 19 02 98, no valor de R$ 6.657,00, natureza de
despesa 0" 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em 191(2 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 307.96.00-( Trezentos e Sete Mil, e Seiscentos e Noventa
e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 7.922.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FINDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58063, de 19(1298, no valor de R$ 46.150,00, natureza
de despesa n" 344041, fonte n" • 1220000(J0 . Data do apostilamento em 19/02/1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 276 7 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PINHAIS PR, publicado no D.O I.' de 12 08 94, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 1871/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PLANALTINA DO PARANA/PR, publicado no D.O.0 de

28:02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 98 Valor : R$ 239 552,00 ( Duzentos e Trinta e Nove Mil, e Quinhentos
e Cinquenta e Dois Reais 1 Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 9.626.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do F INDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870131 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58137, de 19'0298, no valor
de R$ 35.932,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 1220000(10 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

2% 06 94, vigência até 28102 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 24.596,00 ( Vinte e
Quatro Mil, e Quinhentos e Nos enta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 995.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58064, de 19/02/98,
no valor de R$ 3.689,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Dáta do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 017'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PINHAL DE SAO BENTO/PR, publicado no DOU' de

Apostilamento ao convênio n' 1864194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PLANALTO/PR, publicado no D.O.0 de 28/06/94. vigência

19/01/96, vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto : promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 20.778,00 ( Vinte
Mil, e Setecentos e Setenta e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 853.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da L IG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58173, de 19'02'98, no valor
de R$ 3.116,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02.'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro/98.Valor:R$ 78.388.00 ( Setenta e Oito Mil,
e Trezentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.135.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58065, de 19/02/98, no valor
de R$ 11.756,00. natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4077/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PINHAO/PR, publicado no D.0.12 de 20(11 '95, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 1404/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PONTA GROSSAPR, publicado no D.O.0 de 17/06/94,

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.ValorRS 207.588,00 ( Duzentos e Sete Mil, e Quinhentos e Oitenta
e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.406.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do eronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE58060, de 19 02 98. no valor de R$ 31.138,00.
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 1902
. 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor:R$ 1.137.226,00 ( Hum Milhão,
Cento e Trinta e Sete Mil, e Duzentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 45.623.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58066,
de 19029$, no valor de R$ 170.569,00, natureza de despesa IV 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02.1998. por JOSÉ ANTONIO CARLE171 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 1534/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRAI DO SUL 'PR, publicado no D.O.0 de 2006 94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:RS .40.880,00 ( Quarenta Mil, e
Oitocentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.792,A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L IG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58061, de 19 '0298. no valor
de R$ 6.132,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilarnento ao convênio n" 8168,97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO AMAZONAS, PR, publicado no D.O.0 de 04/12/97.
vigência até 28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor:R$ 13.418,00 ( Treze Mil, e
Quatrocentos e Dezoito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 557.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58067. de 19/02/98, no valor
de RS 2.012,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000(100 . Data do apostilamento em
19 , 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

à•

SEÇÃO 3

DIÁRIO OFICIAL

Apostilamento ao convênio tf 50 76'97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO BARREIRO:PR, publicado no D.O.0 de 16 10/97,
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Vigência até 28 '02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover 3 atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 23.256,0(1 ( Vinte e Três Mil, e
Duzentos e Cinquenta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
923.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 080420 .42724870131 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 11 0 98NE58068, de 19 02 98, no ‘alor
de R$ 3.488,00. natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 369/94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUEDAS DO IGUACU , PR, publicado no D.O.0 de
12'05'94, vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro798.Valor:R$ 98.514,00 (
Noventa e Oito Mil, e Quinhentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número
Total de Alunos: 4.062.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho if 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Einpenho n° 98NE58073,
de 190298, no valor de R$ 14.777,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilatnento em 19 , 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 2468 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO RICO PR, publicado no D.O.0 de 0807 94, vigência

Apostilamento ao com ênio n" 2695 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUERENCIA DO NORTE/PR, publicado no D.O.0 de

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 14.536,00 ( Catorze Mil, e
Quinhentos e Trinta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
383.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Géstão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58069, de 1902 '98, no valor
de R$ 2.180,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n o 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSE ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

28 0 1 94, vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 40.700,00 (
Quarenta Mil, e Setecentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.651.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58074, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.105,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE

Apostilamento ao convênio n° 343'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRANCHITA 'PR, publicado no D.0.1] de II '05'94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 4078;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUINTA DO SOL/PR, publicado no D.O.0 de 20/01/95,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, cotn cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98 Valor:R$ 41.832,00 ( Quarenta e Hum
Mil, e Oitocentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.673.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58070, de 1902.98. no valor
de R$ 6.274,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor:R$ 33.842,00 ( Trinta e Três Mil, e
Oitocentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.426.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ri° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58075, de 19/02/98, no valor
de RS 5.076,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 1 .22000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilmnento ao convênio no 13096, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRUDENTOPOL1S'PR, publicado no D.O.0 de 100696,

Apostilamento ao convênio n° 1226 , 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUITANDINHA/PR, publicado no DOU de 14/06/94,
vigência até 2810299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma:janeiro/9R.Valor:RS 115.880,00 ( Cento e Quinze
Mil, e Oitocentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
$.023.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58076, de 19/02/98, no valor
de RS 17.382,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n o 122000000 Data do apostilarnento em
19 02'199R, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 326.820,00 ( Trezentos e Vinte e
Seis Mil, e Oitocentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
8.503.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ti" 98NE58071, de 19 1)298. no valor
de R$ 49.023,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n" 122000000 • Data do apostilamento em
19112/199:7, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf 3925 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUATRO BARRAS PR. publicado no D.O.0 de 12.01,95,
vigência até 28102/99, com o objeth o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 76.464,0(1( Setenta e Seis Mil, e
Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.075.A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 31) dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58072, de 19 02 98, no valor
de R$ 11.435,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 1220000(10 . Data do apostilamento em
19/021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3779/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUATRO PONTES'PR, publicado no D.O.0 de 11101/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 8.688,00 ( Oito Mil, e
Seiscentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
388.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
progratna de ' trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58154, de 19/02 ,98, no valor
de R$ 1.303,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 25495, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de REALEZA/PR, publicado no D.O.0 de 10/07/95, vigência
até 28,02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 51.600.00 ( Cinquenta e Hum
Mil, e Seiscentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.!72.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ri° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58077, de 19/02/98, no valor
de RS 7.740,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1535/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de REBOUCAS/PR, publicado no D.O.0 de 20/06/94, vigência
até 28/0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e'09 gramas de proteínas .Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 111.864,00 ( Cento e Onze Mil,
e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Nútnero Total de
Alunos: 2.917.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°080421)427248701,31 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58078, de 19/02/98, no valor
de R$ 16.779,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 , 02, 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio no 525.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RENASCENCA/PR, publicado no D.O U de 23'0594,

SECÃO 3
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Apostilamento ao convênio n° 3931 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALTO DO ITARARE/PR, publicado no D.O.0 de 12/01/95a

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro98.Valor:R$ 21.450,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Quatrocentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
825.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58079, de 19 02 98, no valor
de R$ 3.217,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 1220000(10 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no,
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculado
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional,
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 6.556,00 ( Seis Mil, e
Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de Alunos:
334.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE58084, de 19102/98. no valor
de R$ 983,00. natureza de despesa n' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 (12 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 341 194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO AZUL ,PR, publicado no D.O U de 110594. vigência

Apostilamento ao convênio n' 1862 94: firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALTO DO LONTRA/PR, publicado no Dali de 28/06/94,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98 Valor:R$ 39.652,00 ( Trinta e Nove Mil, e
Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.608.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 7 3, Gestão .15253.
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58080, de 19 ,02 98, no valor
de R$ 5.947,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.02-99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 90.256,00 ( Noventa Mil, e
Duzentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.599.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' (18042(142724870131 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE58085, de 19/02/98, no valor
de R$ 13.536,00, natureza de despesa no 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3927'94, firmado entre o- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO BONITO DO IGUACI"PR, publicado no DOU de

Apostilamento ao cons ênio n" 4079;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO/PR, publicado no

12/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 10.516,00 ( Setenta
Mil, e Quinhentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Numero Total de Alunos:
2.80I.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LTG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58156, de 19'02'98, no valor
de R$ 10.577,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

D.O.0 de 20.'01'95, vigência até 2802:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor:R$ 43.508.00 (
Quarenta e Três Mil, e Quinhentos e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. I .745.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58086, de 19/02/98,
no valor de RS 6.526,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2471'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO NEGRO/PR, publicado no D.O.0 de 08'07.94. vigência

Apostilamento ao convênio n" 1732:94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA FE/PR, publicado no D.O.0 de 24/06/94, vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Taneiro'98.Valor:R$ 129.938,00 ( Cento e Vinte e
Nove Mil, e Novecentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 5.255.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58081, de 19'02 '98, no alor
de R$ 19.490,00, natureza de despesa n o 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28.'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promoser o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro,98.Valor:R$ 42.350,00 ( Quarenta e Dois
Mil, e Trezentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .708.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58087, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.352,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 543 1 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ROLANDIA'PR, publicado no D.O.0 de 24:05 94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 209.626,00 ( Duzentos e Nos e
Mil, e Seiscentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
8.307.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58082, de 190298, no s alor
de R$ 31.440,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 446/95, firmado entre o ' FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA HELENA/PR, publicado no D.O.0 de 06/09/95,

ApoStilamento ao convênio n° 2466/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALGADO FILHO/PR, publicado no D.O.0 de 08107194,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 56.108,00 ( Cinquenta e Seis
Mil, e Cento e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.479.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58083, de 19:02/98. no valor
de R$ 8.416,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 '02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 113.968,0O( Cento e Treze Mil,
e Novecentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.728.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 981\1E58088, de 19,0/98, no valor
de R$ 17.084,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4080/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA INES/PR, publicado no D.O.0 de 20/01/95, vigência
até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 8.824,00 ( Oito Mil, e
Oitocentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
243.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58089, de 19,0298, no valor
de R$ 1.323,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 3 1 41 94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA -ISABEL DO IVAIPR, publicado no D.O.L` de

12 0195, vigência até 21 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
• :no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janciro 98.Valor.R$ 8.072,00 ( Oito
Mil, e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 2011 dias letivos. Número Total de Alunos. 388.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1-53173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58090, de 1902 98, no valor
de RS 1.210,00, natureza de despesa n' 344041. fonte ri' 122000000 Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO -CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ri° 385794, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA MARIA DO °ESTETA, publicado no D.O.0
12 '01'95, vigência até 280299, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna.Janeiro '98 Valor.R$ 120 892,00 ( Cento
e Vinte Mil, e Oitocentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total
de Alunos: 3.079.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho 08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram. alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58165, de 19'02'98,
no valor de R$ 18.133,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 048,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA MAR1ANA,PR, publicado no D.O.0 de 1605.95,
vigência até 28,02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 35.056,00 ( Trinta e Cinco Mil,
e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.505.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58091, de 19,0298, no valor
de R$ 5.258,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.
Apostilamento ao convênio n° 667,05, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA MONICA, PR, publicado no D.O.0 de 09,11,95,
vigência até 28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 4.140,00 ( Quatro Mil, e Cento e
Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 212.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58146, de 19,02,98, no valor de R$ 621,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19102/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 358,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA TEREZA DO OESTE,PR, publicado no D.O.0 de
12;05/94, vigência até 2802,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN'AE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeho '98.Valor.R$ 46.356,00 (
Quarenta e Seis Mil, e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 1.854.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alceados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE58092,
de 19/02/98, no valor de R$ 6.953,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 4011'94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA TEREZLNIIA DE ITAIPU PR, publicado no D.O.0
de 20'01'95, vigência até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998. conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 35(1 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 90.296,00 (
Noventa Mil, e Duzentos e Nov enta e Seis Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos • 3 621 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042'24870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58093, de 191)2 98,
no valor de R$ 13.544.00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 1Q/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 15395, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO CA1UA 'PR, publicado no D.O I: de

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

0706 95. vigência até 21 (12 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeno 98.Valor.RS 8.350,00 ( Oito
Mil, e Trezentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento. 2)10 dias leu\ os. Número Total de Alunos.
354.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
-programa de trabalho 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n 98NE58094, de 19.02. 98, no valor
de R$ 1.252,00, natureza de despesa n" $44041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
191)2 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ri" 389594. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR, publicado no D.O.0
de 12 01 95, vigência até 20 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1 9 98, confonne indicação a seguir.Objeto. prontos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 14.614,00 (
Catorze Mil, e Seiscentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 596.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tr 98NE58095, de 19.02,98. no valor
de R$ 2.192,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 379/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR, publicado no
DOU de 12/0594, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar o ,s recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1991, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro.98.Valor:R$ 104.402,00 ( Cento
e Quatro Mil, e Quatrocentos e Dois Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos . 4 107 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58096, de 19.'02.'98, no valor
de R$ 15 658,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 1 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2590/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO INACIOTR, publicado no D.O.0 de 14107194,
vigência até 28'02'99, cont o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1991, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 28.392,00 ( Vinte e Oito Mil, e
Trezentos e Noventa e Dois Reais ) Dias de atendiniento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1 092 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58097, de 19'02.'98, no valor
de R$ 4 258,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4498/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 CARLOS DO IVAITR, publicado no D.O.0 de
1310'97, vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 00 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 28.324,00 ( Vinte -e
Oito Mil, e Trezentos e Vinte e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos . 1 154 A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 0 8 042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronognuna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58098, de 19/02/98, no valor
de R$ 4 248". natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1967'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 JOAO:PR, publicado no D.O.0 de 28.0604, vigência.
até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro:98.Valor:R$ 72.288,00 ( Setenta e Dois Mil,
e Duzentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.930.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os , primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58099, de 19/02/98, no valor
de R$ 10.843,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
(9'02.1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 529/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DO CAIUATR, publicado no D.O.0 de
23 05 94, vigência até 28 '02'99, com o objetivo-de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
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no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronourama:Janeiro - 98.Valor:.R$ 51.688,00 (
Cinquenta e Hum Mil, e Seiscentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: I .498.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
LIG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n' 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58100,
de 19/0298, no valor de RS 7.753,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FN.DE.
Apostilamento ao convênio n° 7323/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLvINIENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Iv1unicipal de SAO JOAO DO IVAI PR, publicado no 15.0.1I de 01 12/97.
vigência até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 77.726,00 ( Setenta e Sete Mil, e
Setecentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.158.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 1_5253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°98NE58101, de 19/02198, no valor
de R$ 11.658,00, natureza de despesa n o 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4499/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JORGE D'OESTE/PR, publicado no D.0.0 de
13/10/97. vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir,Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré:escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 61.568,0(1 (
Sessenta e Hum Mil, e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2.501 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58102,
de 19;02 198, no valor de R$ 9.235,00, natureza de despesa ti° 344041, fonte n° 122000000 , Data do
apostilamento em 19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 9016/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JORGE DO IVAI/PR, publicado no D.O.0 de 12,12/97.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 16.456,00 ( Dezesseis Mil, e
Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 'dias letivos. Número Total de
Alunos: 767.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestào
15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58103, de 19102.98, no valor
de R$ 2.468,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1102/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JORGE DO PATROCINIO/PR, publicado no D.O.0 de
10/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 7.438,00 ( Sete
Mil, e Quatrocentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 383.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58I04, de 190298, no valor
de R$ 1.115,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n°1847/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA BOA VISTA/PR. publicado no D.O.0 de
28/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 7.046,0(1 ( Sete
Mil, e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 271 .A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58105, de 1902'98, no valor
de R$ 1.056.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 528/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE - DAS PALMEIRAS/PR, publicado no D.O.0
23/05/94, vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
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Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. Com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de p r oteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 16.774,00
Dezesseis Mil, e Setecentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 692.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à corna da Nota de Empenho n° 98NE581(16, de 19/02/98,
no valor de RS 2.516,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 255894. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DOS PINHAIS PR, publicado no D.O,U de
14 07 94, vigência até 28 '02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas .Cr onograma:Janeiro/98,Valor:R$ 852.054,00 (
Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil, e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 33.516.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253. progratna de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58107,
de 19.02 98, no valor de R$ 127.773,00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilatnento em 1902
, 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 5299 , 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO MANOELDO PARANA/PR, publicado no D.O.0 de
23 1097, vigência até 28 02,99, com o . objetivo de indicar os ïecursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 12.768,00 ( Doze
Mil, e Setecentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 518.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870131 , Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58 144. de 19/02/98, no valor
de R$ 1.915,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n o 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1556/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO MATEUS DO SUL/PR, publicado no D.0.0 de
200694, vigência até 280299, caiu-o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro.98.Valor:R$ 165.454,00 ( Cento
e Sessenta e Cinco Mil, e Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias
letivos. Número Total de Alunos. 6.544.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
'código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° (18042042724870131 . Inicialmente, para .
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°
98NE58108, de 19 (12 98, no valor de R$ 24.809,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000
. Data do apostilamento em 19/02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do
FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 338/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL DO IGUACU/PR, publicado no D.O.0 de
11105194, vigência até 28;02;99, com -o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 67.660,00 (
Sessenta e Sete Mil, e Seiscentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 2.794.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58109,
de 19-0298. no valor de R$ 10.149,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19,02 . 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 2636/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO PEDRO DO IGUACU/PR, publicado no D.O.0 de
22'07 94, vigência até 28:0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 47.092.00 (
Quarenta e Sete Mil, e No enta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1 .906.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
crenograina. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58139, de 19/02/98, no valor
de R$ 7.063,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
191(12:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio É' 360195, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO PEDRO DO IVAI:PR, publicado no D.O.0 de
1408 95, vigência até 2802 99, com o objetivo de indicar as recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA E. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
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merca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma .Janeiro 98.Valor:RS 56.'78.00 (
(Cinquenta e Seis Mil, e Setecentos e Setenta e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2 299 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n" 0 8042042'248 7 0131 Inicialmente, para atender os
, primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE58 110,
de 19/02 198. no valor de R$ 8.514,00. natureza de despesa n°344041. fonte tf 122000000 . Data do
apostilamento em 19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio 04096, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 PEDRO DO PARANA PR. publicado no D.O.0 de
(5'03'96, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 16.598,00 (
Dezesseis Mil, e Quinhentos e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número
Total de Alunos: 689.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042 7248'70131 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58111, de 190298.
no valor de R$ 2.489,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2704/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO TOME , PR, publicado no D.O.0 de 02 ,08/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 17.032,00 ( Dezessete Mil, e
Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 738.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58I12, de 19/02/98, no valor de R$ 2.554,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02,1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1589/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAPOPEMAPR. publicado no D.O.0 de 20/06/94, vigência
até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 67.824,00 ( Sessenta e Sete Mil,
e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .704.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58113, de 19/02/98, no valor
de R$ 10.173,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1826/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SARANDI/PR, publicado no D.O.0 de 27/06/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 315.232,00 ( Trezentos e Quinze Mil, e Duzentos e Trinta
e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de Alunos: I2.596.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58114, de 19/02/98, no valor de R$ 47.277,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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). Dias de atendimento, 200 dias lens os. Número Total de Alunos. I .672.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
0804204272487013-1 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58115, de 191)2 98, no s alor de R$ 6.092,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em 19 02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1872 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERTANEJA PR. publicado no D.O.0 de 28,06/94, vigência
até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 39.836,00 ( Trinta e Nove Mil, e
Oitocentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .649.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58116, de l9,02/98, no valor
de R$ 5.975,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
1902:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf 1828 194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SIQUEIRA CAMPOS/PR, publicado no D.O.0 de 27/06/94,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 37.152,00 ( Trinta e Sete Mil, e
Cento e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.521.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58117, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.572,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19)02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2213/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SULTNATR, publicado no D.O.0 de 01/07/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 26.076,00 ( Vinte e Seis Mil, e Setenta e Seis Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.067.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58118, de 19/02/98, no valor de R$ 3.911,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1827/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO -e a Prefeitura Municipal de TAMBOARA/PR, publicado no D.O.0 de 27/06/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 22.806,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Oitocentos e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 910.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58119, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.420,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 7892/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Apostilamento ao convênio n° 3725 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAUDADE DO IGUAC11, PR. publicado no D.O.0 de
11'01'95, vigência até 28'02.'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. protnos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 26.780,00 ( Vinte e
Seis Mil, e Setecentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias tensos. Número Total de Alunos.
1.079.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho no 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58163, de 19.02.98, no s alor
de R$ 4.017,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAPIRA'PR, publicado no D.O.0 de 03'12'97, vigência até

28 02.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 9.928.00 ( Nove Mil, e Novecentos e Vinte e Oito Reais )
Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total de Alunos 426.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE. código da LT G 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58120, de 19'02'98, no valor de R$ 1.489,00, natureza de
despesa n" 344041, fonte n° 122()0000(1 . Data do apostilamento em 19'02'199R, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTL - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 2623/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Apostilamento ao convênio n` 408294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SENGES .PR, publicado no D.O.0 de 20.01.95, s igência até
280299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino -fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 40.616,00 ( Quarenta Mil, e Seiscentos e Dezesseis Reais

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TELEMACO BORBA'PR, publicado no DOU de 22/07'94.

igência até 28 02.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguireObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.ValorRS 312 388,00 ( Trezentos e Doze
Mil, e Trezentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
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Alunos: I2.583.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58121, de 19/0298,
no valor de R$ 46,840,00. natureza de despesa n°344041. fonte n" 122000000 Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1675/94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TERRA RICA/PR, publicado no D.O.0 de 22106/94, vigência
até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 63.738,00 ( Sessenta e Três Mil,
e Setecentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.620.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58122, de 19/02/98, no valor
de R$ 9.560,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n" 530097. firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESEMOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TERRA ROXA, PR, publicado no D.0.1.; de 2110,97,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 31.398,00 ( Trinta e Hum Mil, e
Trezentos e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento, 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.339.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58123. de 19,02,98, no alor
de R$ 4.709,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
N

Apostilamento ao convênio n° 3169.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TIJUCAS DO SUL, PR, publicado no D.O.0 de 21,11,94,
vigência até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover c atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 89.756,00 ( Oitenta e Nove Mil,
e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2.260.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58124, de 19,0198, no valor
de R$ 13.463,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 342194, firmado entre FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TOLEDO/PR, publicado no D.O.0 de 11,05,94, vigência até
2810299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
cOnforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação preescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 469.992,00 ( Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil, e
Novecentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
19.230.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE58125, de 19,02,98, no valor
de R$ 70.497,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
O

Apostilamento ao convênio no 2527'94, firmado entre FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TOMAZINA'PR, publicado no DOU de 130794, vigência
até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na edUcação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 28.772,0(1 ( Vinte e Oito Mil, e
Setecentos e Setenta e Dois Reais ). dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.140.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da 1TG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E58126, de 1902911, no alor
de R$ 4.315.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
O

Apostilamento ao convênio n° 226'95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRES BARRAS DO PARANA'PR, publicado no D.O.0 de
07/07/95, vigência até.28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 19911, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 84.040,00 ( Oitenta
e Quatro Mil, e Quarenta Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
3.291.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
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cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58127, de 19/02/98, no valor
de R$ 12.606,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 4083/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura IvItinicipal de TUNEIRAS DO OESTE/PR, publicado no D.O.0 de
20/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir,Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de pr oteínas.Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 26.788,00 ( Vinte e
Seis Mil, e Setecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.110.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58128, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.018,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DA

Apostilamento áo convênio if 340/94. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TUPASSI'PR, publicado no D.O.0 de 11'05/94, vigência até

2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma Janeiro'98 Valor-R$ 47.424,00 ( Quarenta e Sete Mil, e Quatrocentos e Vinte e
Quatro Reais ) Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .957.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°0110420427241170131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58129, de 1902,98, no valor de R$ 7.113,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em 19/02.1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4084/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TURVO'PR, publicado no D.O.0 de 2001,95, vigência até
28 102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAF. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e09 gramas
de proteínas Cronograma . Janeiro'98.Valor:R$ 49.896,00 ( Quarenta e Nove Mil, e Oitocentos e Noventa
e Seis Reais ) Dias de atendimento . 200 dias letivos Número Total de Alunos. 2.030.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870131 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58130, de 19'02'98, no valor de R$ 7.484.00, natureza de
despesa n°344(141, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em 1902.1 998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf 905/95, firmado ente o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UBIRATA'PR, publicado no D.O.0 de 21/01.'96, vigência até
28/02 1 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uina refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma:Janeiro/98 Valor:R$ 128.892,00 ( Cento e Vinte e Oito Mil, e Oitocentos e
Noventa e Dois Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.127.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58131, de 19:02,98, no valor
de R$ 19 330,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CAR.LETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2469/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UMUARAMA PR. publicado no D.O.0 de 08/07:94,
v igência até 28 02 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 414.538,00 ( Quatrocentos e
Catorze Mil, e Quinhentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. I 6.626.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58132. de 190298.
no alor de R$ 62.137,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
em 1902v

Apostilamento ao convênio n" 227/95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UNIAO DA VITORIA, PR, publicado no D.O.0 de 07:07 95,
vigência até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com. cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 232.340,1)0 ( Duzentos e Trinta
e Dois Mil, e Trezentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Número Total de
Alunos. 9.298.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da -UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho if 080421)42724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58133, de 19 0298. no valor
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de R$ 34.842,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1902 199X, por JOSÉ ANTONIO CARI ETTI - Secretário-Executis o do ENDE
Apostilamento ao com ênio n" 3890 94, firmado entre o FUNDO NAt, IoNAL DE DEsENA oLvimENTu
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VENTANIA PR, publicado no DOU de 12 ()I '95, s igência
até 29 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo nu excrucio de
1999, conforme indicação a seguir.Objeto: promoser o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, a conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 05.372,00 Sessenta e Cinco
Mil, e Trezentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Ninem Total de
Alunos: 1.719.A presente despesa çorrerá à conta do orçamento do FN.DE, codigo da 1.:G 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 0140420427248701 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE514162, de 19 02 09. no s alor
de R$ 9.805,00, natureza de despesa ir 344041, fonte n" 12200009? . Data do apostilamentu em
1902
, 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Seeretdrio-Executis o do FNDE.
Apostilamento ao convênio n 493 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE OUSEM ut. VIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VILA ALTA PR, publicado no D.O I ; de 12 09 95, vigência
até 28102;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogratna:Janeiro ,98.ValorR$ 14.742,00 ( Catorze Mil, e
Setecentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
567.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58153, de 1-9202/98, no valor
de R$ 2.211,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executis o do ENDE.
Apostilamento ao convênio n' 786/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VIRMOND)PR, publicado no DOU de 06-12'95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento tios alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 21.292,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Duzentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
848.A presente despesa conerá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ri° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58150, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.193,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5301/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VITORINO/PR, publicado no D.O.0 de 23/10/97, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.ValonR$ 20.568,00 ( Vinte Mil, e
Quinhentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
825.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58135, de 19 /02 198, no valor
de R$ 3.085,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 668/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de WENCESLAU BRAZ/PR, publicado no D.O.0 de 09/11/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 58.140,00 ( Cinquenta e Oito
Mil, e Cento e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.528.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870131 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58134, de 19/02/98, no valor
de R$ 8.721,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2662/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de XAMBRE/PR, publicado no D.O.0 de 22/07/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 64.684,00 ( Sessenta e Quatro Mil, e Seiscentos e Oitenta
e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1 .699.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 1525-3, programa de
trabalho n° 08042042724870131 . rnicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58136, de 19/02/98, no valor de R$ 9.702,00,
natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19.02.'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilatnento ao com enio n' N31 96, firmado entre o FUNDO , NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANGRA DOS REIS RJ, publicado no D.O.0 de 30 12/96,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 999. conforme indicação a seguir Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, á conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalot ias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro 98.Valor:R$ 397.730,00 ( Trezentos e
Oitenta e Sete Mil, e getecentos e Trinta Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de
Alunos- 16 114 A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da LIG 153173,
Ciestào 15253. programa de trabalho ir 091142042724970129 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 99NE57297, de 19i02,98,
no n alor de ES 58.159,00. natureza de despesa n" 344041. fonte Ir' 122 n 100000 . Data do apostilamento
em 19 02 1999, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n" 4'72 94. firmado entre o FUNDO :aACIONAI. DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de APERIBERJ, publicado no D.O 1) de 0302 2 95, vigência até
29)12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos rnauiculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à comam do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograina:Janeiro 0 N.Valor:RS 33.492.00 ( Trinta e Três Mil, e Quatrocentos e Noventa e
Dois Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1,097.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LIG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n"
09042042724970129 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos á conta da Nota de Empenho n" 99NE57344. de 190298, no valor de R$ 5.023,00, natureza de
despesa n" 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em 1 -9/021998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n" 1975 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARARUANIMO, publicado no D.O.0 de 28/06/94, vigência
até 28'02 '99. com ó objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalmias e 09 gramas de proteínas.Cronograrna:Janeiro 98.Valor:R$ 484.572,00 ( Quatrocentos e
Oitenta e Quatro Mil, e Quinhentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 14.383.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 1531 73, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870129 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57288,
de 19,0298, no valor de R$ 72.662,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19(02)1998, por JOSE ANTONIO CARLETT1 -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 403 7 '94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AREAL/RJ, publicado no D.O.0 de 20/01/95, vigência até
28 102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeirof98.Valor:R$ 34.040,00 ( Trinta e Quatro Mil, e Quarenta Reais ). Dias
de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.579,A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870129 _Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Einpenho n° 98NE57343. de 19/02/98, no valor de R$ 5.106,00, natureza de
despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 853/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARRAIAL DO CABOiRJ, publicado no D.O.0 de 21/12/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 72.576,00 ( Setenta e Dois Mil,
e Quinhentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.367.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57289, de 19/02/98, no valor
de R$ 10.886,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1-9/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 7324/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARRA DO PIRAI/RJ, publicado no DOU de 01/12/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 105.644,00 ( Cento e Cinco Mil,
e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 5.607.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57290, de 19102/98, no valor
de R$ 15.846,00, natureza de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2549'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARRA MANSA/RJ, publicado no D.O.0 de 13/07/94,
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vigência até 2802'90, com O objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199R, conforme indicação a seguir Objeto- proinovero atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e (19 gramas de proteínas Cronograina-Janeiro 9's ValorRS 455.050,00 ( Quatrocentos e
Cinquenta e Cinco Mil, e Cinquenta Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de
Alunos: 19.428.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173,
Gestão 15253. programa de trabalho n" 08042042724870129 Inicialmente, para atender os primeiros $0
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri" 9NE5 -'291. de 19 02 98,
no valor de R$ 68.185,00, natureza de despesa n" 344041. fonte ir' I.22000000 Data do apostilamento
em 19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEM - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 071t96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BELFORD ROXO/RI. publicado no D.O.0 de 19 04'96.
vigência até 28102/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 1.339.604,00 ( Hum Milhão,
Trezentos e Trinta e Nove Mil, e Seiscentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos,
Número Total de Alunos: 35.056.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n." 98NE57349,
de 19/02/98, no valor de R$ 200.940,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4038/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM JARDIM/RJ, publicado no DOU de 20/01/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesnio no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 55.404,00 ( Cinquenta e Cinco
Mil, e Quatrocentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .782.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão (5253,
programa de trabalho n" 08042042724870129 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE57292, de 19 ,02 ,98, no valor
de R$ 8.310,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ri° 1489/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ, publicado no D.O.0 de
17/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 91.720,00 (
Noventa e Hum Mil, e Setecentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 3.560.A presente despesa correrá à conta do orçamento- do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho a' 98NE57293, de 19/02/98,
no valor de R$ 13.758,00, natureza de despesa n°344041. fonte n 0 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 4039'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CABO FRIO'RJ, publicado no DOU de 2001 95. vigência
até 28 102 1 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro .98.Valor:R$ 330.910.00 ( Trezentos e Trinta
Mil, e Novecentos e Dez Reais ). Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
I 4.704.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 15317$, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57294, de 190298. no valor
de R$ 49.636,00, natureza de despesa n" 344041. fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4155'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACHOEIRAS DE MACACU'Rj, publicado no D.O.0 de
06/10/97, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor:RS 110.876,00 ( Cento
e Dez Mil, e Oitocentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.691 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 15$1'3, Gestão
15253, programa de trabalho n" 0SO420427248'7 0129 . Inicialmente. para atenderes primeiros 30 dias do
cronograma, foram atacados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57295. de 19 02 9x, no ahm.
de R$ 16.617,00, natureza de despesa ri' 344041, fonte rr' 122000000 . Data do apostilamento eia
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 193294. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMBUCI TU, publicado no D.O"! de 2806 94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1908,

SEÇÃO 3

71

conforme indicação a seguir.Objeto pronto\ er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta dó Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronogramalmeno 9l:.Valor.RS 24 836.00 1 Vinte e Quatro Mil, e Oitocentos e Tanta e
Seis Reais Dias de atendimento. 200 dias letix os Numero Total de Alunos. 868.A presente despesa
correrá a conta do orçamento do [NUE. código da 1. G 15313, Gestão 1-5253, programa de trabalho n"
08042042724N70129 . Inieialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho IV 98NE57296. de 19 02 98, no valor de R$ 3. 725,00, natureza de
despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19112 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio IV 8169 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARAPEBUS RJ, publicado no D.O.0 de 04 (297. vigência
até 28 , 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro 98.V.alor:R$ 32.242,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Duzentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .554.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" (1804204272487(1129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho a' 98NE57356, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.836.00, natureza de despesa a' 344041, fonte ri" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 826/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a PI efeitura Municipal de CARDOSO IvIOREIRA/RJ, publicado no D.O.0 de 30/12/96,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaHaneiro/98.Valor:R$ 50.756,00 ( Cinquenta Mil, e
Setecentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.412.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho a' 98NE57345, de 19/02/98, no valor
de R$ 7.613,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 1516'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARMO/RJ, publicado no D.011 de 17/06/94, vigência até
28/02 199-, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaHaneiro/98,Valor:R$ 23.732,00 ( Vinte e Três Mil, e Setecentos e Trinta e Dois
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.000.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57297, de 19/02/98, no valor de R$ 3.559,00, natureza de
despesa if 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 269794. filmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CASIMIRO DE ABRELIRJ. publicado no D.O.0 de
28 0794. vigência até 28-02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNA E. garantindo pelo menos unia refeição diária, com.
cerca de 350 quilocalorias e (19 granias de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 83.770,00 ( Oitenta
e Três Mil. e Setecentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 3.783.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da -UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n" 080421142724870129 . Inicialmente, para atenderes primeiros 30 dias do
cronogrania, foram atacados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE57298, de l9;02'98, no valor
de R$ 12.565.00, natureza de despesa IV 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
19:021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 1890/94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal- de CONCEICAO DE MACABU,RJ, publicado no D.O.0 de
0694, vigência até 28:01 99, com o objetivo de indicar es recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prontos er o atendimento aos alunosmatriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Aliinentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98,Valor.R$ 27.996,00 ( Vinte e
Sete Mil, e Novecentos e Nos cata e Seis Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. I .052.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153[73,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870120 . Inicialmente, para atenderes primeiros 30
dias do cionograma, foram alceados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57299, de 1902 98,
no v aloi de RS 4.199,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19(12 199%. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do ENDE.
Apostilamento ao convêm n" 717 96, ("urinado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇ ÀO e a Prefeitura Municipal de DUAS BARRAS RJ, publicado no D.O.0 de 041 196.
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução -do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir:Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
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na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de limentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograina Janeiro 98 Valor:R$ 9.696,00 ( Nove Mil, e
S.eiScentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento 2( 10 dias letis os. Número Total de Alunos.
472.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042 7248 7 0129 Inicialmente. para atender os primeiros $0 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57300, de 19 02 91v, no i ator
de RS 1.454,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1902
.' 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Seeretário-Executiv o do FNDE.

Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramalaneiro 98.Valor.R$ 108,448,0(11 Cento e Nov enta e
Oito Mil, e Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letix os. Número Total
de Alunos. 5.671.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173,
Gestão 1525'3. programa de trabalho ir' 08042042724870129 Iniciahnente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57304, de 19-02 98,
no s alor de RS 29.767,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19(12 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretario-Executiv o do .ENDE.

Apostilatnento ao convênio n" 1007 95, firmado entre o FUNDO-NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDucAçÀo e a Prefeitura Municipal de GUAPIMIRIM. RJ, publicado no DOU de 08 03 96,

Apostilamento ao com ênio n" 1966 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITATIAIA RI, publicado no DOU de 28 06 94, vigência até

vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 112.512,00 ( Cento e Doze Mil,
e Quinhentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4 91 7.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57348, de 19 0298, no valor
de R$ 16.876,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confonne indicação a seguir Objeto/ promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 11(1.284.0(1 1 Cento e Dez Mil, e Duzentos e Oitenta e
Quatro Reais 1 Dias de atendimento 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.869.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho 080420427248 7 0129 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57305, de 19 02 98, no valor de R$ 16.542,00,
natureza de despesa n°344(141. fonte n" 1220110000 . Data do apostilamento em 19'021998.
por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° 5077,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de EGUABA GRANDE RJ, publicado no D.O.0 de 16 10'97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 29.494,00 ( Vinte e Nove Mil, e
Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.374.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57357. de 19/02,98, no valor
de R$ 4.424,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 4040 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e.a Prefeitura Municipal de JAPERI'RJ, publicado no D.O:U de 20/01'95. vigência até
281)299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 358.440.00 ( Trezentos e Cinquenta e Oito Mil, e
Quatrocentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
8.961.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870129 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57346, de 19:02/98, no valor
de R$ 53.766,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2053/94, Firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITABORAI/RJ, publicado no D.O.0 de 01/07/94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 2266'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAJE DO MURIAE/RJ, publicado no D.O.0 de 04/07/94,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 674.240,00 ( Seiscentos e
Setenta e Quatro Mil, e Duzentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 19.103.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57301,
de 19/02/98, no valor de R$ 101.136,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilarnento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 619 194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAGUAIRJ, publicado no D.O.0 de 26'05'94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos aluno matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 219.970,00 (-Duzentos e Dezenove Mil, e Novecentos e
Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 9.253.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57302, de (9'02'98, no valor de R$ 32.948,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3861'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITALVA'RJ, publicado no D.O.0 de 12'01'95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 55.088,00 ( Cinquenta e Cinco Mil, e Oitenta e Oito Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.653.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870129 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57303, de 19'02'98, no valor de R$ 8.263,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 830'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAPERUNA/RJ, publicado no D.O.0 de 30'12'96, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do Programa Nacional de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 21.724,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Setecentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
695.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57306, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.258,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 10185/97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MACAE,RJ, publicado no D.O.0 de 15/01/98, vigência até
28'02.'99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos, er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro.98.Valor.R$ 382.012,00 ( Trezentos e Oitenta e Dois Mil, e Doze Reais
). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 18.084.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE57307, de 19,02,98, no valor de R$ 57.301,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5032/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IVIACUCO,'RJ, publicado no DOU de 16/10/97, vigência até
28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 11.062,00 ( Onze Mil, e Sessenta e Dois Reais ). Dias de
atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 545.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57355, de 19/02,98, no valor de R$ 1.659,00, natureza de
despesa 00344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em 19/02,1998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1497194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MAGE,'RJ, publicado no D.O.0 de 17106/94, vigência até
28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
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de proteínas. Cronograma:Janeiro-98,Valor:RS 347.874,00 ( Trezentos e Quarenta e Sete Mil, e
Oitocentos e Setenta e Quatro Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
15.308.A presente despesa correrá à conta do orçamento do.ENDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho a' 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenhou" 98NE57308, de 19 02 98, no alor
de RS 52.173,00, natureza de despesa n" 344041, fonte mu" 122000000 . Data do apostilamento em
19.-011998, por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamnento ao convênio n" 58(17 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENvOLvtmENTO
DA EDUCAÇÀO e a Prefeitura Municipal de MANGA RATIBA RJ, publicado no D.0.1 ! de 27 10 97,
vigência até 28 02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 88.954,00 ( Oitenta e Oito Mil,
e Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 4.222.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870129 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E57309. de 19 02 98, no valor
de RS 13.343,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122006000 . Data do apostilamento em
19-02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 710 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARICA RJ, publicado no DOU de 13 11 95, vigência até

2802 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: pronto\ er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de p roteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor:RS L26.848,00 1 Cento e Vinte e Seis Mil, e Oitocentos e
Quarenta e Oito Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.890.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 3(1 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota-de Empenho n" 98NE57310. de 19-02 98, no olor
de RS 19.027,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ri" 122000000 . Data do apostilamento em
19(121998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ri° 17095, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MENDES-RJ, publicado no D.O.0 de 120695, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensina fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas. Cr000grama:Janeiro .'98.Valor:R$ 20.918,00 ( Vinte Mil, e Novecentos e Dezoito Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.070.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho o°
080420427248715129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57311, de 1902/98, no valor de RS 3.137,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 ,02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 3369:97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO
e a Prefeitura Municipal de MIGUEL PEREIRA/RJ. publicado no D.O.0 de 11 0997,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cr
onograma:Janeiro/98.Valor:RS 47.340,00 ( Quarenta e Sete Mil,
e Trezentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.272.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n o 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57312, de 190298, no valor
de RS 7.095,00, natureza de despesa n o 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
191 02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 2050/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO
e a Prefeitura Municipal de NATIVIDADE 'RJ, publicado no D.O.0 de 01-07 94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro ,
98.Valor:RS 78.464,00 ( Setenta e Oito Mil,
e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.642.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n o 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98-NE573 [3. de 19 :02/98. no valor
de R$ 11.769,00, natureza de despesa n° 344041. fonte tf 1220(10000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convénio 2550'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO
e a Prefeitura Municipal de NOVA FRIBURGORT, publicado no D.O.0 de 13'07:94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cro nogramajaneiro 1
98.Val0r:RS 354.140,00 ( Trezentos e
Cinquenta e Quatro Mil, e Cento e -Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
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Total de Alunos: 16.088.A presente despesa conerá à conta do orçamento do FNDE, código da- UG
1-53173. Gestão 15253, programa de trabalho n" 0 8 042042724870129 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE52314,
de 19 02 98, no ualor de RS 53.121,00. natureza de despesa n" 344041, fonte o' 122000000 . Data do
apostilamento em 191)2 1 9 98, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 304 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ACU RJ, publicado no D.O.0 de 25/07/95,
vig,éncia até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirDbjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundatnental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteinas.Cronograma:Janeiro 9
8.Valor:RS 1.605.868,00 ( Hum Milhão,
Seiscentos e Cinco Mil, e Oitocentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 42.764.A presente despesa correrá à comuta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho o' 080 42042724870129 . Inicialmente; para atender os
primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E57315,
de 191)2 98, no valor de RS 240.624.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19)12 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA IGL I

Apostilamento ao com émulo n" 2700 94, firtnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA Et-A:CAÇÃO-e a Prefeitura Municipal de PARACAMBI RJ, publicado no D.O.0 de 28 07'94, vigência
até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pre-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo inenos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 88.762,00 ( Oitenta e Oito Mil,
e Setecentos e Sessenta e Dois Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.695.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08 04204272487u129 , Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogramna, foram alocados recursos à comuta da Nota de Empenho n" 98NE57316. de 19.'0298, no valor
de RS 13.314,00, natureza de despesa tr . 344041, fonte o" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilarnento ao convênio o' 827 96, filmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
L.RJ, publicado no D.O.0 de 30112/96,
vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e nmral, à comuta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e (19 gramas de proteínas. Cronograma:janeiro,98.Val0r:R$ 167.374,00 ( Cento e Sessenta e
Sete Mil. e Trezentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 7.740.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho 0 (18042(142724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57317, de 19/02/98, no valor
de R$ 25.064,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1902:1998, por JOSÉ ANTONIO-CAR.LETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARAIBA DO SL 1

Apostilamento ao convênio mu" 4041 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDucAÇÀO e a Prefeitura Municipal de PARATI 'RJ, publicado no D.O.0 de 20 101/95, vigência até
28-02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 98,Valor:RS 90.288,00 ( Noventa Mil, e Duzentos e Oitenta e Oito,
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.758.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho nO
08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cro.nograina, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57318, de 1902 98, no valor de RS 13.543,00, natureza
de despesa o' 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 17496, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÀO e a Prefeitura Municipal de PATY DO A LFER.ES. RJ, publicado no D.O.O dó 21106196,
vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramnas de proteinas. Cronogramalaneiro'98.Valor:RS 99.936,00 ( Noventa e Nove
Mil, e Novecentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.I48.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho ri' 0 8 042(142724870129 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronogramna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57319. de 19/02/98, no valor
de RS 14.990,00, natureza de despesa ri" 344041, fonte n" 122000(100 . Data do apostilamento em
19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
ApoStilamento ao convênio n" 274294. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE : ESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PETROPOLIS •
Rj, publicado no D.O.0 Le 05/08/94, vigência

até 28 (12-99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução dõ mesmo no exercício de

1998. conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cr onograma:Janeiro,98.Valor:RS 812.284,00 ( Oitocentos e Doze
Mil, e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos' 32.422.A presente despesa correrá à comuta do orçamento do FNDE. código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
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dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57320. de 19 02 98,
no valor de RS 121.842,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do aposulamento
em 19021998, por JOSÉ ANTONIO ('ARI_ ETTI Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 5806 97, firmado entre o FLND0 NAt IONAL DE DEsEN \ DL \ INIF.N10
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PINHEIRAL RJ, publicado no DOU de 27 I u igéncia
até 28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários A execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promov er o atendimento aos alunos mau iculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98 Valor.RS 63.976,00 ( Sessenta e Três Mil.
e Novecentos e Setenta , e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias leu\ os. Número Total de Alunos.
2.837.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 53173. Gestão 15253,
programa de trabalho ri° 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 31) dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57359, de 19 02 95, no ator
de R$ 9.596,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19'01 : 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 1950 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEN‘OLN imEN ro
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRAI RJ, publicado no D.O.0 de 28 06 94, vigência até
28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor.R$ 96.466,00 ( NO! enta e Seis Mil, e Quatrocentos e Sessenta
e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.1 97.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão 15253. programa de trabalho n"
08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograina, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE57321. de 190298, no valor de R$ 14.469,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19..02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 193994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DL DESENN, OLVIMEN r0
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORCIUNCULA RJ, publicado no D.O.0 de 28-0694.
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 58.312,00 ( Cinquenta e Oito
Mil, e Trezentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Número Total de Alunos.
2.I69.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57322, de 19/02/98, no valor
de R$ 8.746,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamcnto em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 450197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO REAL RJ. publicado no D.O.0 de 13,10,97.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 52.478.00 ( Cinquenta e Dois
Mil, e Quatrocentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.349.A presente despesa coirerá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57354, de 190298, no valor
de R$ 7.857,00, natureza de despesa ri' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
I 9/02/1998, -por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n° 322694, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUEIMADOS RJ, publicado no D.O.0 de 01'1294, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicaçao a segumObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:janeiro-98.Valor:R$ 345.284,00 ( Trezentos e
Quarenta e Cinco Mil, e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 9.015.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°081)42042724871)129 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98N.E57350,
de 19/02/98, no valor de R$ 51.792,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 655.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUISSAMARJ, publicado no D.O.0 de 09 I I '95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias-e 09 gramas-de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 105.176.001 Cento e Cinco Mil.
e Cento e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.258.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57323, de 19'0198, no valor
de R$ 15.776,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilainento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

/V' 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamento ao com &lio n' 1219 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV.IMENTO
DA EDUCAÇ k0 e a Prefeitura Municipal de RESENDE RJ, publicado no DOU de 14 06,94, vigência até
28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: proinox er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional-de Alimentação
Escolar PN.AE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma:Janeiro ,KValor:R$ 276.072.00 ( Duzentos e Setenta e Seis Mil, e Setenta e
Dois Reais 1 Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1 1.967.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho É'
N1142042 724`n 7 0129 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronognuna, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57324, de 19 02 98, no alor de RS 41.410,00, natureza
de despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2457 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO BONITO RJ, publicado no D.O.0 de 08/07/94, vigência
até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 242.156.00 ( Duzentos e
Quarenta e Dois Mil. e Cento e Cinquentá e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos . 46$ A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
1531 7 3. Gestão 1525$. programa de trabalho n" 08042042724870129 Iniciahnente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57325,
de 191)2 98, no valor de RS 36.321,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilam ento em 19'02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do _ENDE.
Apostilamento ao convênio n° 2551/94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO CLARO/RJ, publicado no D.O.0 de 13/07/94, vigência
até 28 :02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro'98.ValorRS 40.628,00 ( Quarenta Mil, e
Seiscentos e Vinte e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Nãmero Total de Alunos:
1 848 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho a' 98NE57326, de 19;0198, no valor
de R$ 6.094,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
I 9'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n' 2611/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO DAS FLORES/RJ, publicado no D.O.0 de 15/07/94,
vigência até 29'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor.R$ 34.732,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Setecentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1 114 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE_ código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho rr 98NE57327, de 19,02,98. no valor
de R$ 5 209,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 021998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilai-unto ao convênio ri" 404294. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO DE JANEIRO/RJ, publicado no D.O.0 de 20/01/95.
vigência até 29;02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 16.495.546,00 ( Dezesseis
Milhões, Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil, e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de
atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 677.598.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograina, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57328, de 19/02/98, no valor de R$ 2.474.254,00,
natureza de despesa n" 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 2552/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DE PADUAIRJ, publicado no D.O.0 de
13 07 94. vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 199R, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro/98.Valor:RS 85.340,00 ( Oitenta
e Cinco Mil, e Trezentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.026.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n° 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57329, de 19/02/98, no valor
de RS 12.790,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19'02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

N' 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998.

DIÁRIO OFICIAL

Apostilamento ao convênio Ir' 415h P, fornido entre o Ft Do NAt. loN AL DL DLsENVoLA IAIENTo
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAL) FIDE LIS RJ, publicado no D.O L de Oh 10 '1 7, igencia
até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercido de
1998. conforme indicação a seguir Objeto prontos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de mmeinas.Cronograma Janeiro 98 Valor:RS 128.1I 6,00 ( Cento e Vinte e
Oito Mil. e Cento e Dezesseis Reais 1 Dias de atendimento: 200 dias letiv os. Número Total de Alunos'
4.185.A presente despesa correrá á conta do orçamento do FNDE. código da l'C; 1531 7. 15253.
programa de trabalho if (IN04204272070129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenhou" 98NE57330. de 19 02 98. no valor
de R$ 19.21 7 .00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
. 1998. por JOSÉ ANTONIO : CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
1902
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Apostilamento ao convem( ' n" 415 7 n47. (inn,do entre o II Ntx.) \ACIONAI DE DESENVOLVIMENTO
DA EDI1 AÇÃo e a Prefeitura Municipal de SAL) SE B.ASTIA0 Dl) ALTO RJ. publicado no D 01U-de
06 10 97, igência ate 28 02 99, com o objem o de indicar os recursos necessários a execução do mesmo
no exercido de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promos cr o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, á coma , do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos urna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronogramat Janeiro 98.Valor RS 11 736,00 ( Onze
Mil, e Setecentos e Trinta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 48I.A presente despesa correrá a conta do orçamento do ENDE-.. código da CO 153173, Gestão
15253, programa de trabalho ir . N o420427245'70129 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos a conta da Nota de Empenho IV 98NE57335, de I V 02 98, no valor
de R$ 1.700.00, natureza de despesa n" 3-44041, fonte n" 1220000m) . Data do apostilamento em
19 02 1998. por j OS ANTON 10 CARLETTI Secretário-Executivo do ENDE.

• Apostilamento ao convênio n" 62'7 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO GONCALO RJ, publicado no DOU de 23 1095.
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguirObieto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 990.636,00 ( Novecentos e
Noventa Mil, e Seiscentos e Trinta e Seis :Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 41.043.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 0804204272487W 29 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57331. de 19 02 98,
no valor de R$ 148.480,00. natureza de despesa n°344(141, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em I9:011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação : Escolar , PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalonas e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.ValorRS 52.164,00 ( Cinquenta e Dois
Mil, e Cento e Sessenta e Quatro Reais 1. Dias de atendimento: 20)) dias letivos. Número Total de
Alunos. 1.750.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173, Gestão
1525$, programa de trabalho n'' 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57336, de 19 02 98, no valor
de RS 7.824,00, natureza de despesa n'' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 99495, filmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DE MERITI(RJ, publictido no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n" 7271 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEROPEDICA RJ, publicado no D.O.0 de 27/11/97.

Apostilamento ao convênio IV 415h 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAPUCAIA RJ, publicado no D.O .L' de 06 10 97, vigência

12/02196, vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 786.964.00 (
Setecentos e Oitenta e Seis Mil, e Novecentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias
letivos. Número Total de Alunos: 20.533.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°0804204272487(1129 . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri°
98NE57332, de 19/02/98, no valor de R$ 117.931,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n"
122000000 . Data do apostilamento em 19011998, por JOSÉ ANTONIO CARLE'FTI - SecretárioExecutivo do FNDE.

vigência até 28 02 . 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 144.860,00 ( Cento e Quarenta e
Quatro Mil, e Oitocentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 6.096.A presente-despesa-correrá à conta do orçamento- do ENDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" (18042042724870129 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenhou" 98NE57352, de 19'02 ,98. no valor
de R$ 2.108,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1902
.' 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 9485/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DE UBA RJ. publicado no D.O.0 de 1712 97.

Apostilamento ao convênio if 1495 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SILVA JARDIM'RJ, publicado no D.O.0 de 17/06/94,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro 98.Valor:R$ 4.768,00 ( Quatro Mil, e
Setecentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I57.A presente despesa correrá à conta do orçamento do . FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho IV 98NE5735 I , de 19 .'0298. no valor
de R$ 715,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

vigência até 28 , 02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro 98.Valor:R$ 92.576,00 ( Noventa e Dois Mil,
e Quinhentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.1 !S.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57337, de 19 02 98. no valor
de R$ 13.886,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2456/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO/RI, publicado no

Apostilamento ao convênio n" 839 , 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SUMIDOURGRJ, publicado no D.O.0 de 200197. vigência

D.O.0 de 08/07/94, vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 47.588.00 (
Quarenta e Sete Mil, e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2.253.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n' 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57333.
de 19/02/98, no valor de R$ 7.138,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 '02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 52.788.00 ( Cinquenta e Dois
Mil, e Setecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.445.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n°08(142(142724871)129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57338. de 1902 98. no valor
de R$ 7.918,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 19900(10(10 . Data do apostilamento em
19/02;1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
.

Apostilamento ao convênio n° 1949/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 7325.97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TANGUA/RJ, publicado no D.O.0 de 01 12 97, vigência até

28/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos

matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
Cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cr000grama:Janeiro/98.Valor:R$ 156.350,00 ( Cento
e Cinquenta e Seis Mil, e Trezentos e Cinquenta Reais), Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 7.120.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870129 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57334,
de 19/02/98, no valor de R$ 23.452,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETFI - Secretário-Executivo do ENDE.

2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronogramaJaneiro,98.Valor:R$ 80.572,00 ( Oitenta Mil, e Quinhentos e Setenta e Dois
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.316.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho ti'
08042042724870129 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57358. de 190298. no valor de RS 12.085,00. natureza
de despesa n° 344041. fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em 1902
, 1998. por JOSÉ
ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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"'/Apostilamento ao convênio n° 188294. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DÁ 'EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TERESOPOLIS 'RJ, publicado no DOU de 280694,
vigêákia até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na éducação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma .Janeiro 98 ValorRS 360 052,00 ( Trezentos e
Sessenta Mil, e Cinquenta e Dois Reais ) Dias de atendimento- 200 dias letivos Número Total de
Alunos: 15.911.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 15313,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042 1248 10129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE5 1339. de 1902'9R,
no valor de R$ 54.002,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 199000000 Data do apostilamento
em 19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro,98.Valor.R$ 69.896,00 ( Sessenta e Nove
Mil, e Oitocentos e Nov enta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de
Alunos. 2.138.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870125 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' s 98NE55833, de 19.01'98, no valor
de R$ 10.484,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02;1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 44495. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRAJANO DE MORAIS 'RJ, publicado no DO U de

Apostilamento ao consênio 9018 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUA NOVA:RN, publicado no D.O.0 de 12;12197,

06;09 95, vigência até 28.'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma-Janeiro'98 Valor-R$ 93 828,00 (
Noventa e Três Mil, e Oitocentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento- 200 dias letivos Número
Total de Alunos. 2...870.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da 1.1G
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870129 Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE51340,
de 19.'02;98, no valor de R$ 14.072,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 199000000 Data do
apostilamento em 19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor.R$ 6.708,00 ( Seis Mil, e
Setecentos e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de Alunos. 258.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho ir 08042042724870125 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' s 98NE55834, de 19.02,98, no valor
de R$ 1.006,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 6807'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRES RIOS 'RJ, publicado no D O.0 de 17'11'97, vigência

Apostilamento ao cons êtio if 401 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALEXANDRIA:RN, publicado no D.O.0 de 2508,95,

até 28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma Janeiro '9 R Valor:R$ 15$ 3911,00 ( Cento e Cinquenta
e Três Mil, e Trezentos e Noventa e Oito Reais ) Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 6.916.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 080420427248 1 0129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 9RNE57341, de 19'02'98,
no valor de R$ 23.009,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02 '99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 78.384,00 ( Setenta e Oito Mil,
e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
3.599.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da I/O 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55835, de (9102,98, no valor
de R$ 11.757,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2763'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VARRE-SAI'RJ, publicado no D OU de l2 ,08/94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 355,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANTONIO MARTINS,RN, publicado no DOU de 14/08/95,

até 28.'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma-Janeiro 1 9R Valor-R$ 49 020,00 ( Quarenta e Nove
Mil, e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos . 1 649 A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 1$, Gestão 15253, programa de
trabalho 08042042724870129 ;Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57347, de 19'02'98, no valor de R$ 7 353,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilatnento em 19'02 , 1998, por JOSÉ
'ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28;02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro;98.Valor:R$ 37.468,00 ( Trinta e Sete Mil, e
Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número 'Rita' de Alunos:
1.013.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55836, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.620,00. natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4043'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VOLTA REDONDA'RJ, publicado no DOU de 20'01/95,

Apostilamento ao convênio tf 032,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de APODI,'RN, publicado no D.O.0 de 09/05/95, vigência até

vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramalaneiro98 Valor:R$ 937 248,00 ( Novecentos e
Trinta e Sete Mil, e Duzentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento- 200 dias letivos Número
Total de Alunos: 39.709.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870129 Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57342,
de 19/02/98, no valor de R$ 140.529,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28;02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronog,rama.Janeiro;98.Valor.R$ 165.304,00 ( Cento e Sessenta e Cinco Mil, e Trezentos e
Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.752.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55837, de 19;02198, no valor de R$ 24.795,00,
natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19;02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 328'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ACARIRN. publicado no DOU de 07'08/95, vigência até

Apostilamento ao convênio ri° 817,96, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARES/RN, publicado no DOU de 20;12/96, vigência até

e

28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.ValorR$ 26.044,00 ( Vinte e Seis Mil, e Quarenta e Quatro Reais )
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos- I 216 A presente despesa correrá_à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 1531-73, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870125 . Inicialmente. para atender os primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE55832. de (9'02'98, no valor de R$ 3 906,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTE - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio if 1073,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AFONSO BEZERRA, RN, publicado no D.O.0 de 10;06,94,

28;02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 67.068,00 ( Sessenta e Sete Mil, e Sessenta e Oito Reais ).
Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.943.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55838, de 19,0198, no valor de R$ 10.060,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 686 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARALNA RN, publicado no DOU de 13 II 95, vigência
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Apostilamento ao convênio n" 3949 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLMvIENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANGUARETAMA. RN, publicado no D.O.0 de lá0/1¡_95,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mefifflo no

• até 28:0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - l'NAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 1'9 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro 98.Valor-R$ 98.020.00 ( Noventa e Oito Mil,
e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos: 3.770.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de
trabalho 110 08042042724870125 inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE:5839, de 19 02 98, no valor de R$ 14.103.0,
natureza de despesa n°3441)41. fonte n" 122000000 Data do apostilamento em 19 02 1998. por JOSÉ
ANTONIO CA.RLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

exercício de 1998, conforme , indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matri9glados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Napjonal
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca 4e.j350
quilocalorias e09 gramas de proreinas.Cronograinalaneiro 98.Valor:R$ 224.144,00 ( Duzentos e Vinte e
Quatro Mil, e Cento e Quarenta e Quatro Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos; 6.298.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FN.D.E. código da UG 1531-73,
Gestão 15253. programa de trabalho n" 08042042724870125 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de .Empenho n" 98NE55844, de (9/0298,
no valor de R$ 33.621,00, natureza de despesa n°344)141. tbnte n° 122000(100 Data do apostilamento
em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 17195. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARCELONA RN. publicado no DOU de 13 06 95,

Apostilamento ao cons ênio n" 003 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARAUBAS RN, publicado no D.O.0 de 18/01/96, vigência

vigência até 28 ,0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro'98 Valor:RS 26.080,00 ( Vinte e Seis Mil, e
Oitenta Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos: 722.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ri°
08042042724870125 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE55840, de 19'02'98, no valor de R$ 3.912.00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Obieto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro , 98.Valor:R$ 77.760,00 ( Setenta e Sete Mil, e
Setecentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.561.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55845, de 19/02/98, no valor
de R$ 11.664,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilatnento ao convênio n° 859/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BENTO FERNANDES'RN, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio tf 891:95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARNAUBA DOS DANTAS/RN, publicado no D.O.0 de

21/12/95, vigência até 28 102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98 Valor:R$ 26.560,00 ( Vinte e
Seis Mil, e Quinhentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 685.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870(25 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55841, de 19'02'98, no valor
de R$ 3984,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento ,em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

29'12'95, vigência até 28.'02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 21.954,00 ( "Vinte e
Hum Mil, e Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 95I.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55846, de. 19/02/98,
no valor de R$ 3.293,00, natureza de despesa n°344041, fonte n°122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 596'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOA SAUDERN, publicado no D.0.11 de 16'10'95, vigência

Apostilamento ao convênio n" 071.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARNAUBAIS/RN, publicado no D.O.0 de 22/05/95,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, 'à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 1 1.376,00 ( Setenta e Hum Mil,
e Trezentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.993.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55943, de 190298. no valor
de R$ 10.706,00, natureza de despesa n° 344041', fonte n o 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 38.400,00 ( Trinta e Oito Mil, e
Quatrocentos Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I.184.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55847, de 19/02/98, no valor de R$ 5.760.00,
natureza de despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4242 ,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BREJINHO ,RN, publicado no D.0. '12 de 0810'97, vigência

Apostilamento ao convênio n' 1078 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CEARA-MIRIM/RN, publicado no D.O.0 de 10/06/94,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro'98.Valor:R$ 43.794,00 (Quarenta e Três
Mil, e Setecentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.882.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55842, de 190298, rio valor
de R$ 6.569,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802 99. com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina.Janeiro98.Valor:RS 393.336,00 ( Trezentos e
Noventa e Três Mil, e Trezentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. I 6.405.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173. Gestão 15253, programa de trabalho n' 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55848,
de 19;02:98, no valor de R$ 58.998.00. natureza de despesa ff 344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19412;1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1414 ,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAICO IRN. publicado no D.O.0 de 17'06'94, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 4243 .97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CRUZETA ' RN, publicado no D.0,15 de 08/10/97, vigência

28/02/99, com o • objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mal, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98 Valor:R$ 264.558,00 ( Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, e
Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
10.955 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55843, de 19'02 98, no valor
de R$ 39.683,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 2802:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 56.696,00 ( Cinquenta e Seis
Mil, e Seiscentos e Nov enta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.326.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55849, de 19/0198, no valor
de RS 8.504,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 , 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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• iJApostilamento ao convênio ir 4244 9. firmado entre o Ft NDo N ACIONAI DF DESENVOLVIMENTO
DAvE5UCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CURRAIS NOVOS RN, publicado no DOU de 05 10 9".

Apostilamento ao com enio n'' 5302 9". firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDI C At, Ào e a Prefeitura Municipal de FLORAN1A RN, publicado no D.O.0 de 231(1 97, vigência

igérima até 28 02 99, com o objeta\ o de indicar os recursos necessarios à execução do mesmo no
exercimo de 199s, conforme indicação a segui' Objeto pioniox e o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos inna refeição anu. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina Janeiro "P< Valor RS 23-1 - 0,00 ( Duzentos e Trinta
e Hum Mil. e Setecentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento 200 dias letiv os Ninnero Total de
Alunos. 9.618.A presente-despesa correrá à conta do orçamento do ENDF. código da CO 1531^3, Gestão
15253. programa de trabalho n' 05042042 -'245'0125 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 95NE55850. de 19 02 9N, no valor
de RS 34.758.00, natureza de despesa n" 344(141, fonte n' 122000000 Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

ate 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários á execução do mesmo no exercício de
199s, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 95.Valor:R$ 56.722,1)0 ( Cinquenta e Seis
Mil, e Setecentos e Vinte e Dois Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 2.341 A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENTDE, código da UG 153-173, Gestão
15253, programa de trabalho n' 05042042724870125 Inicialmente, para atendemos primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho a' 98NE55857, de 19-02 98, no valor
de R$ 8.508.00. natureza de despesa n" 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n" 4148 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DOUTOR SEVERIANO RN. publicado no D O U de

Apostilamento ao convênio n" 101(194, firmado entre o FLNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDU AÇÃO e a Prefeitura Municipal de FRUTUOSO GOMESRN, publicado no D.O.0 de 1006 94,

20 01 95, sigência até 28 02 99, com o objetix o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, -conforme indicação a seguir Objeto promov er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas de proteinasrronograma.Janeiro 95 Valor.R$ 25 400,00 ( Vinte-e
Oito Mil, e Quatrocentos Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos Número Total de Alunos 3'1 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da CO 1531'3. Gestão 15253.
programa de trabalho o' 08042042724870125 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o" 95NE5535 I ,de -19 . 02 95 , no .n alor
de R$ 4.260,00, natureza de despeSa n° 344041, fonte n" 122000(100 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIDCARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

vigência até 281(2 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos era atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor:R$ 16.856,00 ( Dezesseis Mil, e
Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
798.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55858, de 1902.98, no valor
de RS "2,528.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02-1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao cons ênio n° 013 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ENCANTO RN, publicado no D.O U de 03T595, vigência

Apostilamento ao conv ênio o' 4212 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDLCAÇÀO e a Prefeitura Municipal de GOIANINHA. RN, publicado no D.O.0 de 2301 '95, vigência

até 28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina.Janeiro '98.Valor.R$ 9.062,00 ( Nos e Mil, e Sessenta
e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos 404 A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°
08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55853, de 190298, no valor de R$ 1.359,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19021998. por JOSÉ ANTONIO
•
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos "alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com certa de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor:R$ 121.448,00 ( Cento e Vinte e
Rum Mil, e Quatrocentos,e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 4.824.A" presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173. Gestão 15253, programa de trabalho ir 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55859,
de 19 02 98, no valor de R$ 18,217,00, natureza de despesa n°34404!, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO GARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3958'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESPIRITO SANTO .'RN, publicado no D.O.0 de 160195.

Apostilamento ao com mio n" 637 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO1RN, publicado no

vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 32.828,00 ( Oitenta e Dois Mil,
e Oitocentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.308.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNIDE, código da CO 1531 1 3, Gestão 15253,
programa. de trabalho n° 080420427248 70125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 93NE55854, de 190298. no valor
de R$ 12.424,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

D.0.1: de 24 10 95, vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro.98.Valor.R$ 36.730,00 ( Trinta
e Seis Mil, e Setecentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total .de
Alunos. 1.515.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55860, de 1902,98, no valor
de RS 5.509,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE,

Apostilamento ao convênio n° 150'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de EXTREMOZ RN, publicado no DOU de 07'06 95, vigência
até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 111.084,00 ( Cento e Onze Mil,
e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.658.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CG 1531 73. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55855, de 19 02 98, no salor
de R$ 16.662,00, natureza de despesa n° 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 117 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUAMARE 'RN publicado no D.O.0 de 07.06 ;95, vigência
até 28 02.99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro.98.Valor.R$ 33.184,00 ( Trinta e Três Mil, e
Cento e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.398.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenhou' 98NE5586 I, de 19.02.98. no valor
de R$ 4.977.00, natureza de despesa o' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 , 02,1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 151'95, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FELIPE GUERRA'RN, publicado no D.O.0 de 070695,

Apostilamento ao com ênio n" 1551 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IPUEIRA RN, publicado no D.O.0 de 20/06,94, vigência até

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mral. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
qUilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor.R$ 29.158,00 ( Vinte e Nove Mil, e
Cento e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos.
1.185.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042 724870125 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta dá Nota de Empenho ri° 98NE55856. de 1902
. 98, no valor
de R$ 4.373,00, natureza de despesa n" 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

23 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograina.Janeiro 98.Valor.RS 11.848,00 ( Onze Mil, e Oitocentos e Quarenta e Oito
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 495.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FINDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55862, de 19.02 98, no valor de RS 1.777,00, natureza de
despesa n" 344041, fonte tf 1220000(10 . Data do apostilamento em I 9D2,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio ir 81896, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAURN, publicado no DO 1' de 20 12 96, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 090 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JARDIM DO SERIDO , RN, publicado no D.01: de 02:06,95,

280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, á conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 0 1) gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor,R$ 25,8'0,00 ( Vinte e Cinco Mil, e Oitocentos e Setenta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.163 A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 1531 1 3, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho É 98NE55863, de 19(12 98, no valor de RS 3 `M,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n" 12200000(1 . Data do apostilamento em 19 02 1-998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 (12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. protnos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 53.494,00 ( Cinquenta e Três
N111, e Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 2.387.A presente despesa correrá à conta do orçamento-do PNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à contada Nota , de Empenho tf 98NE55869, de 19.0298, no valor
de R$ 8.024,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122(100000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 901797. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JACANA RN, publicado no D O U de 12 12 97, vigência até
2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1999,

Apostilamento ao convênio n" 8)70 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOAO CAMARA RN, publicado no D.O.0 de 0412197,

conforme indicação a seguirObjeto. promover o atend i mento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 41,424,00 ( Quarenta e. Hum Mil, e Quatrocentos e Vinte e
Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos Número Total de Alunos • 1 269.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 7 3. Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho a' 99N'E55864, de 9029%, no valor de R$ O 213,m,
natureza de despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 199%, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao cons ênio n° 03395, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JANDAIRA 'RN, publicado no D O U de 09'05 95, vigência
até 2802,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 35(1
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '99.Valor R$ 53 6-'6,00 ( Cinquenta e Três
Mil, e Seiscentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento 200 dias letivos Número Total de
Alunos, 1.589.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531'3, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 3( 1 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE55865, de 19'02 98, no valor
de RS 8.051,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4245'97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JANDUIS 'RN, publicado no DOI: de 08 1(1'97, vigência até

vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199%, conforme indicação a seguit.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 89.596,00 ( Oitenta e Nove Mil,
e Quinhentos e Nov enta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos:
3.509.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho no 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE55870, de 19,02:98, no valor
de R$ 13.439,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 , Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao com ênio n" 736 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOAO DIAS. RN, publicado no D.O.0 de 06111;96, vigência
até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 23.740,00 ( Vinte e Três Mil, e
Setecentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 611.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55871, de 19:02,98, no valor
de R$ 3.561,00, natureza de despesa n's 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FINIDE.

28.'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de I 9QR.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 26 048,00 ( Vinte e Seis Mil, e Quarenta e Oito Reais )
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos- 1.214.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf
08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograina, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55866, de 19'02'98, no valor de R$ 3 001,00, natureza de
despesa n°344041, fonte IV 122000000 . Data do apostilamento em 19'02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 402.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de JOSE DA PENHA/RN, publicado no D.O.0 de 25;08,95,
vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro:98.Valor.R$ 54.560,00 ( Cinquenta e Quatro
Mil. e Quinhentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.378,A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55872, de 19102,98, no valor
de R$ 8.184,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° -424697, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAPI'RN, publicado no DOU de 08 1097, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 7326,97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JUCURUTU 'RN, publicado no DOU de 01,12/97, vigência

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -- PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 43.906,00 ( Quarenta e Três Mil, e Nov ecentos e Seis
Reais ), Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos . 1. 1 42 A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNIDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253. programa de trabalho tf
08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55867, de 19029%, no valor de R$ 6.595.00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em l9'02'199%. por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
199%, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 109.708,00 ( Cento e Nove Mil,
e Setecentos e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de Alunos. 4.590.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870125 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55873, de 19,02,98, no valor
de R$ 16.456.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 659'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JARDIM DE ANGICOS 'RN, publicado no 13,0,1J de

Apostilamento ao com ênio tf 28395. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA D'ANTA,'RN, publicado no D.O:U de 25107195,

09'11'95, vigência até 28'01'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do -mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogratnaJaneiro 98.Valor:R$ 19.028,00 (
Dezenove Mil, e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos
734.A. presente despesa correrá à. conta do orçamento do FNDE, código ,da UG 1.531_73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55868, de 19'02'98, no valor
de RS 2.854,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 23.540,00 ( Vinte e Três Mil, e
Quinhentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 760.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55874, de 19,02,98, no valor
de R$ 3.531,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02/1998, por JOSÉ "ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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DAÁDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA DE PEDRAS RN. publicado no DO 1' de 20 1296.

Apostilamento ao cons &tio ir' 374 95, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UUCRECIA RN, publicado no D.O.0 de 17 D8.95, vigência

vigéncia até 28 02:99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
ng.educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma Janeiro 98 Valor RS 31 120,00 ( Trinta e Hum Mil, e
Cento- e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias- letivos Número Total de Alunos- 834 A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 1 3, Gestão 15253. programa de
trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55275, de 19(12 98, no valor de RS 4 668,00,
natureza de despesa n" 34404_1. fonte n" 122000000 Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir:Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolat e no ensino fundamental, da zunas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 granias de proteinas.CronogramaJaneiro 9S.Valor.R$ 13.084,00 ( Treze Mil, e Oitenta
e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 500.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n ' 08042042724870125 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronogratna, foram
aluados recursos à conta da Nota de Empenho IV 98NE55881, de 1902 "98, no valor de R$ 1.962,00,
natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19.02.1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n." 420294. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA DE VELHOS RN, publicado no D O U de 23 01'95,

Apostilamento ao convênio n" 508 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUIS GOMES RN, publicado no D.O.0 de 23.'05/94,

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98 Valor-RS 23 1 56,00 ( Vinte e Três Mil, e
Setecentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos Número Total de Alunos'
708.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 13, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870125 • Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55 816, de 190295. no valor
de R$ 3.563,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 35.124,00 ( Trinta e Cinco Mil,
e Cento e Vinte e Quatro Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.688.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55882, de 1902.98, no valor
de R$ 5.268,00, natureza de despesa a' 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19'011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 38295, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA NOVA'RN, publicado no D.O U de 25'08'95,

Apostilamento ao convênio n" 532,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IvIACAIBA.RN, publicado no D.O.0 de 23/05/94, vigência

vigência até 280199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98 Valor-R$ 119 212,00 ( Cento e Dezenove
Mil, e Duzentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos.
3.443.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870125 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E55877, de 19'02'98. no valor
de R$ 17.881,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28.02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograrna.Janeiro/98.Valor.R$ 326.814,00 ( Trezentos e Vinte e
Seis Mil, e Oitocentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de
Alunos. 13.833.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55883, de 19/02/98,
no valor de R$ 49.020,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 8171.97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA SALGADA 'RN, publicado no D.O.0 de 04'12'91,

Apostilamento ao convênio tf 4219.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MACAL"RN, publicado no D.O.0 de 23'01'95, vigência até
28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no _exercício de 1998,

vigência até 28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograrna.Janeiro 98.Valor.R$ 42.540,00 ( Quarenta e Dois
Mil, e Oitocentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos
1.071.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri" 98NE55878. de 190298, no N ator
de R$ 6.426,00, natureza de despesa tf 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias -e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 67.842,00 ( Sessenta e Sete Mil, e Oitocentos e Quarenta e
Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.004.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
03042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55884, de 190298, no valor de R$ 10.176,00, natureza
de despesa n" 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19 1021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 506/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAJES/RN, publicado no DOU de 23 D5 94, vigência até

Apostilamento ao cons ênio n" 7893'97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MAJOR SALES 'RN, publicado no D.O.0 de 03/12'97,

28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 54.838,00 ( Cinquenta e Quatro Mil, e Oitocentos e Trinta
e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 2.338.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho IV 08042042724870125 .Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55879, de 19 02.98, DO v alor de R$ 8.225,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamenio em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor:R$ 11.486,00 ( Onze Mil, e
Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
578.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870125 . _Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55885, de 19'02'98, no valor
de R$ 1.722,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 224/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAJES PINTADAS/RI\L publicado no DOU de 07'0795,

DAEDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MESSIAS TARGINORN, publicado no D.O.0 de 01/07/94,

vigência até 28;02,99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro/98.Valor.R$ 25.828,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Oitocentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
813.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55880, de 19'02 98, no s alor
de R$ 3.874,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

s igência até 28 '02.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.ValorRS 27.370,00 ( Vinte e Sete Mil, e
Trezentos Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1 267.A
presente despesa correrá. à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
-programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55886, de 19'02'9 g , no valor
de R$ 4.105,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento a0 convênio tr 2076.94, firmado entre
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Apostilamento ao convênio n° 4139 94. filmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDucAçÂo e a Prefeitura Municipal de MONTANHAS RN. publicado no D.O.0 de 20-01 95,
vigência até 28 . 02 , 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma :Janeiro98.ValorRS 128.436,00 ( Cento e Vinte e
Oito Mil, e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos- 3.570.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253. programa de trabalho n" 08042042 7248 70125 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5588 7 . de 19 02 98, no valor
de R$ 19.265,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
1902
.' 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do m6Witi no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matrierilados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nn.cional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de , 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogrania Janeiro 98.Valor:R$ 65.658.00 ( Sessenta e Cinco
Mil, e Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais ), Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 2.759.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55893, de 19,02198, no valor
de RS 9.848,00, natureza de despesa if 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19'02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 4149'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE ALEGRE RN, publicado no DOU de 20 0195,

Apostamento ao convênio n 222 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OLHO-DAGUA DO BORGES. RN, publicado no 13,0.0 de

DA

Apostamento ao convênio n" 555 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOIMMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA CRUZRN. publicado no D.O.0 de .24/05/94.

vigência até 28 02 ,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 88.656,00 ( Oitenta e Oito Mil,
e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.671.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042 7248'70125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri' 98NE55888, de 19-02 98, no valor
de R$ 13.298,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1902/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

07 07 95, v igência até 28 02 99, cota o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma,Janeiro,98.Valor,R$ 13.666,00 ( Treze
Mil, e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 594.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho a' 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E55894, de 19,02/98, no valor
de RS 2.049,00, natureza de despesa n' 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostamento em
19,02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio rf 450297, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE DAS GAMELE1RASRN, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao conv ênio n" 7327 97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OURO BRANCO/RN, publicado no D.O.0 de 01/12/97,

13/10'9 7 , vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino -fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograrna:Janeiro'98.Valor:R$ 15.118,00 ( Quinze
Mil, e Cento e Dezoito Reais.). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 638.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870125 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à-conta da Nota de Empenho n° 98NE55889, de 19'02'98, no valor
de R$ 2.267,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

vigência até 2802.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir,Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogratnaJaneiro,98,Valor.R$ 28.924,00 ( Vinte e Oito Mil, e
Novecentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de acendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.218.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão [5253,
programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55895, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.338,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilatnento ao convênio n° 349'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MOSSORO'RN, publicado no DOU de 11.05.94, vigência

Apostilamento ao corn ênio n° 40595, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARANARN. publicado no DOU de 30,08195. vigência até

até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratnalaneiro'98.Valor:R$ 963.662,00 ( Novecentos e
Sessenta e Três Mil, e Seiscentos e Sessenta e Dois- Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 38.507.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°08042042724870125 . Inicialmente, para atender os
pritneiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55890,
de 19/02!98, no valor de R$ 144.549,00, natureza de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

2 8 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogramalineiro '98.Valor.R$ 21.328,00 ( Vinte e Hum Mil, e Trezentos e Vinte e Oito
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Nútnero Total de Alunos. 760.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestào 15253, programa de trabalho n°
(18042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55896, de 19.02.98, no valor de R$ 3.199.00. natureza de
despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19,02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio ri° 907'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NATAL 'RN, publicado no D.O.0 de 060694, v igência até

Apostilamento ao convênio n o 482.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARAI,: "RN, publicado no D.O.0 de 12,09,95, vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor RS 3.401.862,00 ( Três Milhões, Quatrocentos e Hum Mil, e
Oitocentos e Sessenta e Dois Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Número Total de Alunos.
113.806.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n° 080420427248 7 0125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55891, de 19.02.98, no alor
de R$ 510.252,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mal, à conta do Programa-Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 21.892,00 ( Vinte e Hum Mil, e Oitocentos e Noventa e
Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.010.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf
08042042'24870125 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55897, de 19 02 98, no v alor de R$ 3.283,00, natureza de
despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostamento em 19,02 1998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4150'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE. DESENN OL‘ IMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NISIA FLORESTA:RN, publicado no DOU de 20- 1)1.95.

Apostilamento ao convênio n" 4151 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARAZINHO RN, publicado no D.O.0 de 2(1,01,95, vigência

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 106.918,00 ( Cento e Seis Mil, e
Novecentos e Dezoito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.550.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 7 24870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55892, de 19 02 98, no valor
de R$ 16.037,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da " zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 28.820,00 ( Vinte e Oito Mil, e
Oitocentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 780.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos .à conta da Nota de Empenho n" 98NE55898, de 19,02 , 98, no valor
de RS 4323.00. natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02'1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 009 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DAEDOCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARELHAS RN, publicado no DOU de 030595. vigência
até 28(0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998/conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mal, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e (19 gramas de proteínas.Cronogrania:Janeiro 94.Valor:R$ 1.34.048,00 ( Cento e Trinta e
Quatro Mil, e-Quarenta e Oito Reais ) Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total de Alunos.
5.811.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 1531'3, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 080420427248 70125 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n",98NE55899, de 19 02 98, no ator
de R$ 20.107.00, nantreza de despesa n" 344041, fonte n' 1220011000 . Data do apostilamento em
19/0211998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, com o objetivo-de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 18.928,00 ( Dezoito Mil, e Nos ecentos e Vinte e Oito
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 504.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870125 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55904. de 19)12 98, no valor de R$ 2.839,00, natureza de
despesa ir 344041'. fonte n" 1220001)00 . Data do apostilainento em 19,02.1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FINDE.

Apostilamento ao convênio ir 79' 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARNANIIRIM RN, publicado no DOU de 30 05 94.

Apostilamento ao com ênio n" 1084 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de POCO BRANCO-RN. publicado no D,O.0 de 10,06/94,

vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma Janeiro 98 Valor.R$ 4r,6 12t,.00 ( Quatrocentos e
Sessenta e Seis Mil, e Cento e Vinte e Seis Reais ) Dias de atendimento- 21/0 dias lett\ os Numero Total
de Alunos: 18.811 A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. codigo da U(1 153173.
Gestão 15253. programa de trabalho n" 08042ii42 1 24s'i I 25 Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos a conta da Nota de Empenho n 9sNE55s52, de 19 02 98,
no valor de R$ 69918.00, natureza de despesa rr 344041, fonte a' 122000otin Data do opostilamento
em 19 02 1994, por JOSÉ ANTONIO CARLETf - Secretário-Executivo do F\DE.

vigência até 28 0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentaçíio Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária ., com cerca de 350
quiloLalonas e 09 gramas de proteína.s.Cronograma,Janeiro 98.Valor.R$ 82.204,00 ( Oitenta e Dois Mil,
e Duzentos e Quatro Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.572.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 15317$, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 0804204224870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram abicados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55905, de 19;02-98, no- valor
de R$ 12.330,00, natureza de despesa o' 344041, fonte n" 12200181110 . Data do apostilamento em
III 02 1998. por JOSE ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ir 284 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PASSA E FICARN. publicado no D 0.1: de 25 07 95.
vigência até 280199, com o ob j etivo de indicar os recursos- necessários à execução do mesmo no
exercício de 1994, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramalaneiro '98.Valor.R$ 50.696,00 ( Cinquenta Mil, e
Seiscentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.651.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tr 98NE55900, de 190298, no valor
de R$ 7.604,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNIDE.

Apostilamento ao com ënio n" 007 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUC AÇÃO e a Prefeinira Municipal de PORTALEGRE RN. publicado no D.O.0 de 03, 05,95,•

N

Apostilamento ao convênio n" 070 95, firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PILOES RN, publicado no D.0,1; de 22 05 95, vigência até

vigência até 24 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 32.964,00 ( Trinta e Dois Mil, e
ecentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total de Alunos:
1.025.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ir 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55906, de 19,0198, no valor
de R$ 4.944,00, natureza de despesa ir 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 021 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Nos

Apostilamento ao convênio n° 424797, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PASSAGEM:RN, publicado no D.O.0 de 081097, sigência
até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 30.528,00 ( Trinta Mil, e
Quinhentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
920.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UrG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55901, de 1902'98, no s ator
de R$ 4.579,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

041297, vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 33.752,00 ( Trinta
e Três Mil, e Setecentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero
Total de Alunos. 925.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho tr 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55947, de 19,02,98,
no valor de R$ 5.062,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 015'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PATU'RN, publicado no D.O.LT de 030595. vigência até

Apostilamento ao com ênio ir 379694. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RAFAEL GODEIRORN, publicado no D.O.0 de 11,'01,95,

28 /0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do -mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograina:Janeiro'98.Valor:R$ 66.180,00 ( Sessenta e Seis Mil, e Cento e Oitenta Reais ).
Dias de atendimento . 200 dias letivos Número Total de Alunos 2.918.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55902, de 19'02'98, no valor de R$ 9.910,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02.'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro.98.Valor.R$ 37.664,00 ( Trinta e Sete Mil, e
Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.545.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, ,código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ir 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55907, de 19.02.98, no valor
de R$ 5.649,00, natureza de despesa ir 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilarnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 687'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLvIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PENDENCIAS 'RN, publicado no D.O.0 de 131195.

Apostilamento ao convênio tf 415294. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIACHUELO/RN, publicado no DOU de 20,01,95, vigência

vigência até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do -mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação.a seguir Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias_e 09 gramas de proteínas CronogramaJaneiro'94.Valor,R$ 39.578,00 ( Trinta e Nove Mil, e
Quinhentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .834.A presente-despesa-correrá à conta do orçamento do FINDE, código-da LIG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55903, de 1902'98. no s ator
de R$ 5.936,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 46.888,00 ( Quarenta e Seis Mil,
e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2.092.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias ,do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55908, de 19,02,98, no valor
de R$ 7.033,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo-do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 8172.97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO DO MANGUERN, publicado no DOU de
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Apostilamento ao convênio n° (t49 :95, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RODOLFO FERNANDES RN, publicado no D.0.1.: de

SEÇÃO 3 -83

Apostilamento ao convênio n" 5303-97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO BENTO DO NORTE:RN, publicado no D.CriU

1605/95, vigência até 28 . 02 '99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
'no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor:R$ 18.570,00
Dezoito lviii. e Quinhentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 788.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870125 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55909. de 19 02 98, no alor
de R$ 2.785,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento Cri
19,0211998. por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

23 1097. vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta ,:do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro,98.ValonR$ 33.500,00 ( Trinta
e Três Mil, e Quinhentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.345.A presepte despesa correrá à -conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho r." 98NE55914, de 19;02/98, no valor
de R$ 5.025,00, natureza de despesa 0 344041, fonte n" 1220000(10 . Data do apostilamento em
19-02 1998, por JOSÉ ANTONLO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 597'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO:
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RUY BARBOSA RN, publicado no D.O.0 de 16 1095,

Apostilamento ao convênio n" 376 , 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 BENTO DO TRAIRDRN, publicado no D.O.0 de
17 08 95, 1 igência até 28,02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro98.ValorR$ 33.448,00 ( Trinta e Três Mil, e
Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
895.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da 120 153173, Gestão 1525$.
programa de trabalho tf 08(1420427248701 25 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55910, de 19'02'98, no N alor
de R$ 5.017,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro/98.Valor:R$ 14.704,00 (
Catorze Mil, e Setecentos e Quatro Reais ), Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 446.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55915, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.205,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19,021998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 727'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ'RN, publicado no DOU de 27. 05 94.

Apostilamento ao convénio n" 22595, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO FRANCISCO DO OESTE/RN, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 50.724,00 ( Cinquenta Mil, e
Setecentos e Vinte e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos;
2.036.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 080420427248701 25 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55911, de 19'02'98, no valor
de R$ 7.603.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

0707.95, vigência até 28:0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 14.684,00 (
Catorze Mil, e Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 442.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870125. Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE55916, de 19/02/98,
no valor de R$ 2.202,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
(9/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5033/97. firmado entre- o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA MARIA'RN, publicado no D.O.0 de 16.'10197.

Apostilamento ao convênio n" 847.'94, fimiado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DO SABUGI/RN, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 17.120,00 ( Dezessete Mil, e
Cento e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 70 I .A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870125 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55944, de l9'02'98, no valor de R$ 2.568,00.
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19.021998. por JOSÉ
ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

01'06'94, vigência até 28102.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o- atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo inenos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro/98.ValorRS 18.594,00 (
Dezoito Mil, e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 867.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho ri° 08042042724870125 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55917, de 19/02/98,
no valor de R$ 2.789,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio h° 010 195, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTANA DO MATOS'RN, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 395094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DE MIPIBU/RN, publicado no D.O.0 de

03/05/95, vigência até 28/02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.valor:R$ 113.804,00 ( Cento
e Treze Mil, e Oitocentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.151.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55912, de 19'02 98, no alor
de R$ 17.070,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

16'(1 I '95, vigência até 2802'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de pr oteínas.Cronograina:Janeiro/98.Valor:RS 229.108,00 (
Duzentos e Vinte e Nov e Mil, e Cento e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 9.864.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LJG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE559 18,
de 190298, no valor de R$ 34.312,00, natureza de despesa n°34404!, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19102: 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2576'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDOCAÇÀO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO :RN-, publicado no D.O.0 de 1407,94,

Apostilamento ao convênio n" 782:95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro98.Valor:R$ 65.608.00 ( Sessenta e Cinco
Mil, e Seiscentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
I.678.A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153113, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870125 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alheados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55913, de 190298, no s alor
de R$ 9.841,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento eia
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

01'12 '95, vigência até 28.'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.ValonR$ 106.536,00 ( Cento
e Seis Mil, e Quinhentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.718.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°118042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55919, de 19/02198, no valor
de R$ 15.980,00. natureza de despesa ir 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19102:1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

241,

SEÇÃO 3

DIÁRIO OFICIAL

(postilainento ao convênio n" 25$95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO SERIDO RN, publicado no D.O.L' de

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamento ao convênio n0 56895, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SENADOR GEORGINO AVELINORN, publicado no

110'95, vigência até 28 , 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
ng, exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos
mairiculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramalaneiro 98.Valor.RS 25.024,00 ( Vinte e
Cinco Mil. e Vinte e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.026.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55920, de 19 0298, no \ator
de RS 3.753,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DOU de 04 09 95, vigência até 28 02 99, com o objeth o de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor:RS 35.424,00 ( Trinta
e Cinco Mil, e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1.006A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55926,
de 190298, no valor de R$ 5.31_3,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 1902'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4248 ,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL 'RN, publicado no DOU de 08 1097,

Apostilamento ao convênio n° 732$97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERRA DE SAO BENTO/RN, publicado no D.0.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:RS 118.622,00 ( Cento e Dezoito
Mil, e Seiscentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 4.872.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870 125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55921, de 19.02 '98, no N alor
de R$ 17.789,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

011297, vigência até 2$02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro/98.Valor:R$ 28.176,00 ( Vinte e
Oito Mil, e Cento e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de
Alunos: 878.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55927, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.226,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 450397, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO PAULO DO POTENGIRN, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 4771.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERRA NEGRA DO NORTE/RN, publicado no D.O.0 de

13/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a çeguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro'98.Valor:R$ 40.968,00 (
Quarenta Mil, e Novecentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1.818.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55922,
de 19/02/98, no valor de R$ 6.145,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

16'02/95, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 44.000,00 (
Quarenta e Quatro Mil Reais). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .779.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados remirás à conta da Nota de Empenho if 98NE55928, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.600,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 , Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 4504/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO PEDRO/RN, publicado no D.O.0 de 13/10/97. vigência

Apostilamento ao convênio n° 353/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERRINHA/RN, publicado no D.O.0 de 14/08/95, vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 36.916,00 (Trinta- e Seis Mil, e
Novecentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.170.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55923, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.537,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do E-1\1DR

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 46.168,00 ( Quarenta e Seis Mil,
e Cento e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.381 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870125 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55929, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.925,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4218/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO TOME/RN, publicado no D.0.11 de 23/01'95, vigência

Apostilamento ao convênio n° 9612/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO*
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERRINHA DOS PINTOS/RN, publicado no D.O.0 de

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 45,502,00 ( Quarenta e Cinco
Mil, e Quinhentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.875.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870 .125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55924, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.825,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

18/12/97, vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e . rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 16.896,00 (
Dezesseis Mil, e Oitocentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 925.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55945, de 19/02/98,
no valor de RS 2.534,00, natureza de despesa n°344041,. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 152/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, publicado no DOU de

Apostilamento ao convênio n° 121/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEVERIANO MELO/RN, publicado no D.O.0 de 05/06/96,

07/06/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 33.872.00 ( Trinta
e Três Mil, e Oitocentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 970.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55925, de 19'02'98,
no valor de R$ 5.080,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 24.924,00 ( Vinte e Quatro Mil,
e Novecentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.111.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55930, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.738,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio tf 046'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SITIO NOVO RN, publicado no DOU de 16 05 95, k igência
até 28/02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronogratna •Janeiro 98.Valor : R$ 22 112,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Cento e Doze Reais ) Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 907.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° (0)042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55931, de 190298, no valor de R$ 3.316,00,
natureza de despesa n" 344(141, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em 1902'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETrl - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 (12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmfo%
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e nu ensino fundamental, da zonas urbana e-rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de '350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogtainaJaneiro 98.Valor.R$ 83.476,00 ( Oitenta e Três Mil,
e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2.306.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55937, de 190298. no valor
de R$ 12.521,00, natureza de despesa ti' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 0221998, por JOSÉ ANTONIO CARLEM - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 047'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TABOLEIRO GRANDE'RN, publicado no D.0.1' de

Apostilamento ao convênio n" 4214.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TOUROS, RN, publicado no D.O.0 de 23.0195. vigência até

16'0595, vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 10.176,00 ( Dez
Mil, e Cento e Setenta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
295.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870125 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55932, de 1902'98, no v, alor
de R$ 1.526,00, natureza de despesa n° 344(141. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28.02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir,Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.‘'alor.R$ 177.684,00 ( Cento e Setenta e Sete Mil, e Seiscentos e
Oitenta e Quatro Reais J. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 6.834.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55938, de 1902;98, no valor
de R$ 26.652,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1079'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAIPL"RN, publicado no D.O.0 de 10'06'94, s igência até
28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro98.ValorRS 60.684,00 ( Sessenta Mil, e Seiscentos e Oitenta e Quatro
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.110.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870125 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos.à conta da Nota de Empenho n° 98NE55933, de 19'02'98, no valor de R$ 9,102,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19021998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 011 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UMA RIZA L.RN, publicado no D.O.0 de 03.'05195, vigência
até 28.02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro:98.Valor.R$ 39.000,00 ( Trinta e Nove Mil
Reais). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.780.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram . alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55939, de 19.02.98, no valor de R$ 5.850,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19021998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 4153'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TANGARA'RN, publicado no DOU de 2001'95, vigência

Apostilamento ao com ênio n" 3878.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VARZ EA, RN, publicado no D.O.0 de 12,01,95, vigência até

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 77.378,00 ( Setenta e Sete Mil, e
Trezentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento • 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
3.066.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55934, de 19 0298, no alor
de R$ 11.606,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento cru
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

28'02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNA E, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 43.192,00 ( Quarenta e Três Mil, e Cento e Noventa e
Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 1.238.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n' s 98NE55940, de 19,02.98, no alor de R$ 6.478,00. natureza de
despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02.1998, por JOSÉ ANTONIO
CA RLETTI - Secretário-Executivo do FN DE.

Apostilamento ao convênio n" 50995, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TENENTE ANANIAS, RN, publicado no D.0.1' de 21 0995,
vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguirObjeto: prontos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor:R$ 34.872.00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Oitocentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias lens os. Número Total de Alunos
1.492.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE, código da L'G 153173, Gestão 1525$.
programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55935, de 19)1298, no valor
de R$ 5.230,00, natureza de- despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n" 10186 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VENHA-VER, RN, publicado no D.0.1: de 15 01/98,
vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Ctonograma.Janeiro 98.Valor.R$ 28.442.00 ( Vinte e Oito Mil, e
Quatrccentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total de Alunos.
1.214.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55946, de 19,02,98, no valor
de R$ 4.266,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilatnento em
19 021998, por JOSÉ ANTONIO Cr'sRLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 9609'97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TENENTE LAURENTINO CRUZ RN, publicado no DOU

Apostilamento ao convênio n" 569:95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VERA CRUZ. RN, publicado no D:0.1; de 04,09,95, vigência.

de 18/1297, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350-quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 30.000,00 ( Trinta
Mil Reais). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos, 1 .205,A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253. programa de trabalho n"
08042042724870125 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho rf 98NE55936, de 19 02 98, no abar de R$ 4.500.00, natureza de
despesa n" 34404 I, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19021998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
I 998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 50.936.00 ( Cinquenta Mil, e
Nov ecentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
2 I 75.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 -73, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, :foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55941, de 19.02 , 98. no valor
de R$ 7.640,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao com ênio n" 4154 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TIBAU DO SUL RN, publicado no D.O.0 de 20/61 95,
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Apostilamento ao com ênio n" 851 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACAULANDIA ! RO, publicado no D.O.0 de 01/06/94,

DA EpcAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VILA FLOR RN. publicado no DOU de 07116 95, v igência
até 2_8/4)2 ,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1.998, !conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-eseolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramalaneiro 98.Valor:R$ 25.320" ( Vinte e Cinco Mil, e
Trezentos e Vinte Reais ) Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos. T..014.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 1531 -73. Gestão 15253,
programa de trabalho IV 08042042724870125 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55942, de 19 te 98, no v alor
de R$ 3.798,00, natureza de despesa 0 0 344041. fonte n" 12200000(1 . Data do apostilamento em
19.'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do , mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor:R$ 16.722,00 ( Dezesseis Mil, e
Setecentos e Vinte e Dois Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
704.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da LIG 153173, Gestão L5253,
programa de trabalho o' 08)142042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram Blocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55035, de 1912:98, no valor
de R$ 2.505,0)), natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento cio
191(2 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 333594. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTA D'OESTE RO. publicado no DOU de

Apostilamento ao convênio o" 850 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇ.k0 e a Prefeitura Municipal de CACOAL RO, publicado no D.O.0 de 01/06'94, vigência até

15/12/94, vigência até 2802 . 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 68.876,00 (
Sessenta e Oito Mil, e Oitocentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2.690 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho o" 08042042724870115 . Inicialmente. para atender os,
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55001,
de 19/02/98, no valor de R$ 10.331,00, natureza de despesa n" 344041, fonte a' 122000000 . Data do
apostilainento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do ENDE.

2502 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro'98.Valor_R$ 90.296,00 ( Noventa Mil, e Duzentos e Noventa e Seis
Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.698.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ME, código da UG 153-173, Gestão 15253, programa de trabalho o'
08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alotados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55004, de 19,0298, no valor de R$ 13.544,00, natureza
de despesa ir 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilatnento- em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilatnento ao convênio tf 557'95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTO PARAISO'RO, publicado no D.O.0 de 0310 95,

Apostilamento ao convênio n° 1 •29/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DE RONDONIKRO. publicado no D.O.0

vigência até 28 ,02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguirObjeto : promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 75.560,00 ( Setenta e Cinco Mil,
e Quinhentos e Sessenta Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I.889.A presente despesa correrá à conta dó orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870115 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55032, de 19'02 98, no valor
de R$ 11.334,00, natureza de despesa o' 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

de 0506 96, vigência até 28.02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 74.776,00 ( Setenta
e Quatro Nlii, e Setecentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 1.93I.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho 0008(142042724870115 Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55036, de 19/02/98,
no valor de R$ 11.216.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio o' 852/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEN\ OLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALVORADA D'OESTERO, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao com ênio o' 4261'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANDEIAS DO JAMARPRO, pablicado no D.O.0 de

01/06/94. vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 172.788,00 ( Cento
e Setenta e Dois Mil, e Setecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 4.606.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da
UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°080421)4272487(1115 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55021,
de 19/02/98, no valor de R$ 25.918,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

27 01 95, vigência até 28.02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessános à execução do mesto°
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos utna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogratna:Janeiro/98.Valor:R$ 105.364.00 ( Cento
e Cinco Mil, e Trezentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 2.807.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870115 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o° 98NE55026,
de 1902 98, no valor de RS 15.804,00, natureza de despesa 0 0 344041, fonte o' 122000000 . Data do
apostilamento em 19, 02/1 998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° 864/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIrvIENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARIQUEMES ,RO, publicado no D.0.11 de 01/0694,

Apostilamento ao convênio n' 3340/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CASTANHEIRAS/RO, publicado no D.O.0 de 15/12/94,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 410.346,00 ( Quatrocentos e
Dez Mil, e Trezentos e Quarenta e Seis Reais ), Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 16.678.A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho 00 08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55002, de 19029$,
no valor de R$ 61.551,00, natureza de despesa n°344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28-02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré:escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protetnas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 34.488,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
900.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Etnpenho n° 98NE55024, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.173,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2777/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CABIXPRO, publicado no D.O.0 de 12'08'94, vigência até

Apostilarnento ao convênio n° 734;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CEREJEIRAS/RO, publicado no D.O.0 de 27/05/94,

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto : promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 26 420.00( Vinte e Seis Mil, e Quatrocentos e Vinte Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 769.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55003, de 19'02 ,98, no valor de R$ 3.963,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 127.966,00 ( Cento e Vinte e
Sete Mil, e Novecentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 5.198.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho 00080420427248701(5 _Inicialmente, para atender os pritneiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55005, de 19/02/98,
no valor de R$ 19.191,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

SEÇÃO 3

DIÁRIO OFICIAL

Apostilamento ao convênio n' 3$46 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CHITPINGUAIA RO, publicado no DOU de li 09 97,
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Apostilamento ao coro énio 3180 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JARL1 RO, publicado no D.O.0 de 23,1I94, vigência até

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários, à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 36.806,00 ( Trinta e Seis Mil, e
Oitocentos e Seis Reais ). Dias de atendimento • 20( 1 dias letivos Número Total de Alunos 1 463.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042 7248 70115 Inicialmente, para atender os primeiros 311 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ti" 98 NE5503 0. de 19 02 9 8. no valor
de R$ 5.520,00, natureza de despesa n" 3441/41, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19021998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do Els:DE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício , de .1998,
conforme indicação a segoir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e ntral, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronogramaJaneiro M-N.Valor.25 111.272,00 ( Cento e Onze Mil, 6 Duzentos e Setenta e
Dois Reais 1. Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.557.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados •
recursos à conta da Nota de Empenho
98NE55009, de 19-02 98, no valor de R$ 16.690.00, natureza
de despesa n" 344041, fonte ri' 122000000 . Data do apostilamento em 19 021998, por JOSÉ
ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n" 149694, firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COLORADO DO OESTE RO, publicado no D.O U de

.Apostilamento ao convênio n' 1)1)3 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JI-PARANA RO, publicado no D.O.0 de 11.0495, vigência
até 28 112 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de

e

17 06;94, vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto • promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unta refeição diária, com
cerca de 350-quilocalorias- e 09 gramas-de proteinas.C.ronograma:Janeiro 98.ValorRS 162 924,11 11 ( Cento
e Sessenta e Dois Mil. e Novecentos e Vinte e Quatro Reais 1 Dias de atendimento . 20)) dias letiv os
Número Total de Alunos: 6.493 A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 080421142 724870115 Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à contá da Nota de Empenho n" 98 NE55006,
de 19.'0298, no valor de R$ 24.438,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19,02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

1998, conforme indicação a seguir. Objeto promov er o atendimento aos alunos matriculados nil educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinasfronogram-a.Janeiro.98.Valor.R$ 613.286.00 ( Seiscentos e Treze
Mil. e Duzentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 24.436.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253. programa de trabalho 080420427248701 IS. Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados iecursos á conta da Nota de Empenho n" 98NE55010. de 19 0298,
no s alor de R$ 91,901,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 191)2 1908, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio if 4056'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DF DESEN% OLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORUMBIARA RO, publicado no D 01' de 20 01 95,

Apostilamento ao com ênio mie' 4274 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDU( AÇAU e a Prefeitura Municipal de MACHADINHO D OESTERO, publicado no DOU de

vigência até 28:02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98 ValorRS 100 220,00 ( ('eia Mil. e
Duzentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.607.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55030, de 19'02'98, no valor
de R$ 15.033,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

27111 95, v toência até 28 1 12 09, corri o objetivo de indicar os recursos necessários à execução.do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguirObieto, promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar r no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAF, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 35)I quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro,98.ValorR$ 59.966,00 (
Cinquenta e Nove Mil, e Nos ecentos e Sessenta e Seis Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos, 2.462.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
L'G 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°08042042724870115 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE55011,
de 10 02 98, no valor de R$ 8.994,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 12200000(1 . Data do
apostilamento em 19 02,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo doINDE.

Apostilamento ao convênio n° 4260'94, firmado entre 0 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESPIGA() D'OESTE'RO, publicado no D.O U de 270195,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 58.422,00 ( Cinquenta e Oito
Mil, e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos Número Total de
Alunos: 2.317.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da L'G 1531 73, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870115 . Inicialmente, para atender-os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5500 1, de 1 9'0299, no valor
de R$ 8.763,00, natureza de despesa n° 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 4271,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MINISTRO ANDREAZZARO, publicado no D.O.0 de
27 01 95, v. igéncia até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro98.Valor:R$ 45.880.00 (
Quarenta e Cinco Mil, e Oitocentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. l.8l9,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870115 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55023,
de 19 02'98, no alor de R$ 6.882,00, natureza de despesa lin 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19,021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3353'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA P.O, publicado no

Apostilamento ao convênio n" 2764 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE NEGROR°, publicado no DOU de 12;0894,

D.O.0 de 20'12'94, vigência até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo nb exercício de 1998, conforme indicação a. seguir.Objeto • promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 61.828,00 (
Sessenta e Hum Mil, e Oitocentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 2.420.A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da L'G
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 080420427248701 15 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos ã conta da Nota de Empenho n" 98NE5502-',
de 19/02/98, no valor de R$ 9.274,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o obietis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. pronun er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE.. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 32.838,0(1 ( Trinta e Dois Mil. e
Oitocentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
I.263.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 080420427248701)5 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55033, de 19,0298. no valor
de R$ 4.925.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 1220(1(1(100 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CAILLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1852'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUAJARA-MIRIMRO, publicado no D.0-1' de 28'06 94.

Apostilamento ao com ênio
3341;94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÀO e a Prefeitura Municipal de NOVA BRASILANDIA D'OESTERO, publicado no DOU

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e '09 gramas de proteinas.Cronograma •Janeiro Valor:R$ 388 206,00 ( Trezentos e
Oitenta e Oito Mil, e Duzentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: I 0.889.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042 724870115 Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55008.
de 19/02/98, no valor de R$ 58.213,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19/01'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

de 15 12 94, vigência até 28 02'99. com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a segui r.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 80.304,00 ( Oitenta
Mil, e Trezentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2.079.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n's 98NE55012, de 190298, no valor
de RS 12.036.00, natureza de despesa ri° 344041. fonte ir 1220000110 . Data do apostilamento em
19'02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilatnento ao convênio n° 834 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA ,EDILICAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA UNIAORO, publicado no DOU de 30 1296,
vigêndia. até 2802 .99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exerqicio de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilodalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogratna:Janeiro 9R.Valor:RS 32.280,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Duzentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 807.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho tf 08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogama, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55038, de 19 02 98, no valor
de RS 4.842,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 029'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE DO OESTE RO, publicado no D.0.1.1
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Apostilamento ao convênio n° 4055/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO CRESPO/RO, publicado no DO.0 de 20/01/95, vigência
até 28'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a , seuttinObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e nnal, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 12.840,00 ( Doze Mil, e
Oitocentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 524.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão l5253,
programa de trabalho n" 08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55029, de 1902/98, no valor
de R$ 1.926,00. natureza de despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19'02 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

de 23/02/96, vigência até 28'02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 55.640,00 (
Cinquenta e Cinco Mil, e Seiscentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1.391.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173. Gestão 15253. programa de trabalho n° 08042042724870115 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55037,
de 19/02/98, no valor de R$ 8.346.00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n' 2707:94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ROLIM DE MOURA RO, publicado no D.O.0 de 02/08/94,
vigência até 28 02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 436.984,00 ( Quatrocentos e
Trinta e Seis Mil, e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 11.836.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, progratna de trabalho n° 08042042724870115 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55017,
de 19 , 02/98, no valor de R$ 65.547,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
aposti-lamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3222/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OURO PRETO DO OESTE/RO, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio ri° 0450/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA D'OESTE/RO, publicado no D.O.0 de

01/12/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:RS 83.060,00 ( Oitenta
e Três Mil, e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.535.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55013, de 19 0298, no valor
de R$ 12.459.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

02/07'96, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 108.976,00 ( Cento
e Oito Mil, e Novecentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 2.793.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55018, de 19/02/98,
no valor de RS 16.346,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19-02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 3839 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIMENTA BUENO RO, publicado no DOU de 12 01 95,

Apostilamento ao convênio n° 902697, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO FRANCISCO DO GUAPORERO, publicado no D.O.0

vigência até 28 1 02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e (19 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro 98.Valor:R$ 191.726,00 1 Cento e Noventa e
Hum Mil, e Setecentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 7.856.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55014, de 19 02 98, no valor
de RS 28.758,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n' 12200(1(100 . Data do apostilamento em
190211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 298-94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO VELHO RO, publicado no D.O.0 de 05 05 94,
vigência até 28.02-99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:IS 371.034,00 ( Trezentos e
Setenta e Hum Mil, e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 14.29I.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE55015, de 19/02 98.
no valor de R$ 55.572,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 849,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE MEDICIRO, publicado no D.O.0 de
01/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 118.712,00 ( Cento
e Dezoito Mil, e Setecentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.322.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55016. de 19 02/98, no valor
de R$ 17.806,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

de 12,12 97. vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogrania:Janeiro/98.Valor:R$ 45.868,00 (
Quarenta e Cinco Mil. e Oitocentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 1.209.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da
LIG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf 08042(142724870115 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55040,
de 1902 98, no valor de RS 6.880,0)1, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO cAkLETTr - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 358/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO, publicado no D.O.0 de
1408 95, vigência até 28-0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 129.024,00 ( Cento
e Vinte e Nove Mil, e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.325.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55020, de 19/02/98, no valor
de RS 19.353,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19'02i1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 445/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERINGUEIRAS/RO, publicado no D.O.0 de 06109/95,
vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 55.204,00 ( Cinquenta e Cinco
Mil, e Duzentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I.602.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55034, de 19/02/98, no valor
de R$ 8.280,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19'02,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 3369 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de THEOBRONIA. RO , publicado no D.01' de 20 12 94,

Apostilamento ao convênio n" 3846 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMPNTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MUCAJAI RR, publicado no DOU de 1201'95, vigêrtetaIatét

vigência até 28.02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 76.048,001 Setenta e Seis Mil, e
Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.939.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 1-53173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à- contada Nota de Empenho n" 98NE55022, de 1-9 02 98, no v-alor
de R$ 11.407,00, natureza de despesa o' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício detW98,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educaçãbirpré-,
escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gráritas
de proteínas.CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 5.652,00 ( Cinco Mil, e Seiscentos e Cinquenta e Dóis
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 254.A presente despesa correrá,
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870116 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55086, de 19-02 98, no valor de R$ 835,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 638 95, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de URUPARO, publicado no DOU de 24 1095, v igência até

Apostilamento ao com 'et-lio ri." 1505'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUA SANTA RS, publicado no D.O.0 de 17'06/94,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no

2802,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir,Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas,Cronograma.Janeiro.98,Valor.R$ 80.920,00 ( Oitenta Mil, e Novecentos e Vinte Reais ).
Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.023.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE55031, de 19,02,98, no valor de R$ 12.138,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocaloâas e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 18.820,00 ( Dezoito Mil, e
Oitocentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 768.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 080420427248 70132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE58396, de 19'02'98, no valor
de R$ 2.823,00, natureza de despesa n° 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VALE DO PARAISO,RO. publicado no DOU de 12 01 95,

Apostilamento ao convênio o' 38894, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUDO'RS, publicado no D.O.0 de 12'05/94, vigência até

vigência até 28/02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98,Valor.R$ 44.408,00 ( Quarenta e Quatro
Mil, e Quatrocentos e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de Alunos.
1.155.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55028, de 1902,98, no s ator
de R$ 6.661,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 D2 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronogramaianeiro'98.Valor:R$ 65.424,00 ( Sessenta e Cinco Mil, e Quatrocentos e Vinte
e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.659.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho o' 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E58397, de 19'02'98, no valor de R$ 9.813,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3178/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de VILA NOVA DO MAMORE,RO, publicado no DOU de
23/11/94, vigência até 28,02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro,98.Valor.R$ 78.108,00 ( Setenta
e Oito Mil, e Cento e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de Alunos.
2.071.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código.da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870115 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55025, de 19,0298, no valor
de R$ 11.716,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao cons ênio n° 41394, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AJURICABA 'RS, publicado no DOU de 16/05/94, vigência
até 28.'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 36.424,00 ( Trinta e Seis Mil, e
Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .507.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870132 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58398, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.463,00, natureza de despesa o' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEM - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 856;94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VILHENA, RO, publicado no D.O.0 de 01,06 94, vigência

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALECR1MRS, publicado no DOU de 26'05'94, vigência até

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, 'à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 263.502,00 ( Duzentos e
Sessenta e Três Mil, e Quinhentos -e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 10.559.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°080420427248701-15 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55019, de 19,02,98,
no valor de R$ 39.503,00, natureza de despesa rt° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir. Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 72.588,00 ( Setenta e Dois Mil, e Quinhentos e Oitenta e
Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.870.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870)32 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE58399, de -19'02'98, no valor de R$ 10.888,00, natureza
de despesa n" 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19/02'1998 -, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° 1090/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOA VISTA/RR, publicado no D.O.0 de 10'06,94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 733'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALEGRETE'RS, publicado no D.O.0 de 27/05/94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 3850,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

DA EDUCAÇÃO e

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 90.468,00 ( Noventa Mil, e
Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
4.088.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870116 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55085, de 19,02,98, no valor
de R$ 13.294,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 648'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Crohograrna:Janeiro'98.Valor : R$ 416.152,00 ( Quatrocentos e
Dezesseis Mil, e Cento e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento : 200 dias letivos Número Total
de Alunos: 16.834.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58400, de 19/02/98,
no valor de R$ 62.368,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
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Aptistilamento ao cons énio n" 616 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EliutAçÃo e a Prefeitura Municipal de ALEGRIA RS, publicado no D.Or de 26 05 94, s igência até

Apostilamento ao com ênio n" 4505 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARARICA RS, publicado no Dal: de 13 1097, vigência até

28/02;99, com o objeus o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar r e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de AlUnentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograrna.Janeiro 98.Valor.R$ 43.852,00 ( Quarenta e Três Mil, e Oitocentos e Cinquenta
e Dois Reais ). Dias de atendimento. 2011 dias letis os. Número Total de Alunos. 1.181.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153 - 173. Gestão [5253, programa de
trabalho n" 08(142042724870132 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5S401, de 19 0298, no s alor de R$ 6.57,00,
natureza-de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350-quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valorld 15.302,00 ( Quinze Mil, e Trezentos e Dois Reais ). Dias
de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 609.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153 -173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58406, de 19 0298. no valor de R$ 2.295,00, natureza de
despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 1902 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALPESTRE RS, publicado no D.0.1.: de 16 0594, s igência

Apostilamento ao cons ênio n' 626 94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARATIBA RS, publicado no D.0.11 de 2605'94, vigência até

até 28,02 . 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro. 98.Valor.R$ 102.232,00 ( Cento e Dois Mil,
e Duzentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos:
2.721.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58402, de 19 0298, no valor
de R$ 15.334,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

28 0299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor:R$ 34.504,00 ( Trinta e Quatro Mil, e Quinhentos e Quatro
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.389.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253. programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58407, de 190298, no valor de R$ 5.163,00, natureza de
despesa 00344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 638:94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AMARAL FERRADORRS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 425.'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARROIO DO MEIO'RS,, publicado no D.O.0 de 16/05'94,

26,05,94, vigência até 28,02,99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro'98.Valor:R$ 38.992,00 ( Trinta
e Oito Mil, e Nos ecentos e Nos enta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 1.000.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58403, de 19'02'95,
no valor de R$ 5.848,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento-em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

s igência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gamas de proteínas.Cronograrna:Janeiro'98.Valor:R$ 62.652,00 ( Sessenta e Dois Mil,
e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.631.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58408, de 19/02'98, no valor
de R$ 9.383,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1309.'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AMETISTA DO SUL 'RS, publicado no DOU de 15'06'94,

Apostilamento ao consênio n° 414 '94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARROIO DO TIGRE 'RS, publicado no D.O.0 de 16/0594,

vigência até 28102'99, com o objetis o de indicam os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de ""50
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 631r 2,0 0 ( Sessenta e Três Mil,
e Oitocentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os Número Total de Alunos
1.685.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG I531"3, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58 7 15, de 19'02 '9R, no ‘alor
de R$ 9.580,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

s igência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 51.486,00 ( Cinquenta e Hum
Mil, e Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 2.047.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE58410, de 19 '02'98, no valor
de R$ 7.722,00, natureza de despesa n o 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n o 177394, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANTA GORDA RS, publicado no D.O I: de 2406 94,

Apostilamento ao com ênio n" 1545 '94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARROIO DOS RATOS RS, publicado no D.O.0 de

vigência até 28:02,99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 19.656,00 ( Dezenos e Mil, e
Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letisos. Número Total de Alunos
756.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 -'3. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55404, de 1902 95, no alor
122000000 . Data do apostilamento em
de R$ 2.948,00, natureza de despesa n° 344041, fonte
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

20 06 94, s igência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de .Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 62.588,00 (
Sessenta e Dois Mil. e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 2.488.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 0 0 98NE58409,
de 19 0298. no s alor de RS 9.388,00, natureza de despesa
344041, fonte no 122000000 . Data do
apostilamento em 1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilarnento ao convênio tf 3837.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de A'NTONTO PRADO RS, publicado no DOU de 11 01 95.
vigência até 28.02.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 6.812,00 ( Seis Mil, e
Oitocentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos 290 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
-programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58405, de 19 02'98, no s alor
de R$ 1.021,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n° 650 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARROIO GRANDE.'RS, publicado no D.O.0 de 26/05'94,

Apostilamento ao convênio n° 401 94, firmado entre

O

e

DA EDUCAÇÃO e

e

s igência até 28 0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma. refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 91.614,00 ( Noventa e Hum Mil,
e Seiscentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:- 3.585.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDÉ, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender cis primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à contada Nota de Empenho n" 98NE58411, de 19'02'98, no valor
de R$ 13.742,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao com ênio 5111 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVNENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeintra Municipal de BARRA DO GUARITA RS, publicado no 13,01, de
30 05 94, vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução daandsmo

vigência até 28112 99, com o objetivo -de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocqlorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 45.886,00 ( Quarenta e Cinco
Mil. e Oitocentos e Oitenta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 2011 dias letiv os. Número Total de
Alunos . 1.837 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042'7 2487(1132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58412, de 19 02 98, no alor
de R$ 6.882,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19.02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos albinos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária; .com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor:RS 32.976,00 ( Trintae Dois Mil. e NoN. acentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 830.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronoerama, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE58680, de 19,0298,
no valor de RS 4.946,00, natureza de despesa 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao :convênio n" 1 1 63 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AUGUSTO PESTANA RS, publicado no D.O.L. de 24 06 94,

Apostilamento ao convênio tf 8173 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARRA DO QUARAI RS, publicado no D.O.0 de 04:1197,

vigência até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana, e rural, à conta do Programa Nacional'
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 34.676,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Seiscentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
I .443.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 9SNE.58413. de 19 (3298. no valor
de R$ 5.201,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à eXecução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. prontos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor:R$ 18.492,00 ( Dezoito Mil, e
Quatrocentos e Noventa e Dois Reais ). Dias-de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
736.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. -Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08(142042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos.à conta da Nota de Empenho n o 98NE58418, de 19 ,02 , 98, no valor
de R$ 2.773,00, natureza de despesa ri" 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilatnento em
19;02-1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n' 4102'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AUREA'RS, publicado no D.O.0 de 20 01'95, vigência até

Apostilamento ao com ênio n" 1579 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARRA DO RIO AZUL:RS, publicado no D.O.0 de

28/0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 18,760,00 ( Dezoito Mil, e Setecentos e Sessenta Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 756.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta dá Nota de Empenho n° 98NE58414, de 19'02'98, no valor de R$ 2.814,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122(100000 . Data do apostilamento em 19.921998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

20'06 94, vigência até 28 02.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental; da -zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma- refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas,Cronogratna:Janeiro,98.Valor:R$ 11.384,00 ( Onze
Mil, e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 461.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°0804204272487(1132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58705, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.707,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19'011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 282'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BAGE 'RS. publicado no D.O.0 de 24 07 95, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 4103 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARRACAORS, publicado no D.O.0 de 20101/95. vigência

28/0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 211.578,00 ( Duzentos e Onze Mil, e Quinhentos e Setenta
e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 8.556.A presente
desPesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58415, de 190298, no valor de R$ 31.736,00,
natureza de despesa tf 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19 021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seg,uir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na- educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 44.012,00 ( Quarenta e Quatro
Mil, e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I-.129.A presente
despesa correrá à cotam do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" (18(142042724870132 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58417, de 19102'98, no valor de R$ 6.601,00,
natureza de despesa n" 34404t, fonte n" 122000000 , Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n° 7233/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BALNEARIO PINHAL:RS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n" 1593 , 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BENTO GONCALVES/RS, publicado no D.O.0 de

27/11/97, vigência até 28,02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 35.464,00 ( Trinta
e Cinco Mil, e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1.441.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58754,
de 19/02/98, no valor de R$ 5.319,00, natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

20 06 94. vigência até 28. 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir:Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição-diária. com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 349.578,00 (
Trezentos e Quarenta e Note Mil, e Quinhentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias
letivos. Número Total de Alunos: 14.211 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE,
código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°080421)427248701-32 . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if
98NE58419, de 19,02,98, no valor de RS 52.418,00. natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000
. Data do apostilatnento em 19 , 02,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do
FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2579/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARAO DE COTEGIPE'RS, publicado no D.O.0 de
14/07/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, comia
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98,Valor:R$ 22.752,00 ( Vinte e
Dois Mil, e Setecentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 923.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58416. de 19'02'98,
no valor de R$ 3.398.00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 1541,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOA VISTA DAS MISSOESIRS, publicado no D.O.0 de
2006'94, vigência até 28'01'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeirol98.Valor:R$ 16.484,00 (
Dezesseis Mil, e Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 445.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da-Notada Empenho n° 98NE58710, de 19/02/98,
no valor de RS 2.472,00, natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19'011998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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. A'jx,,,im
lUilamento ao convênio n' 1220 94, firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA E erAçÀo e a Prefeitura Municipal de BOA VISTA DO BURICA RS, publicado no DOU de
14 06'We v idncia até 28 02 99, com o objetivo de indivar os revursos necessários à execução do mesmo
no exício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto. promover o atendimento aos alunos
matrictilados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Prografina Nacional de Alimentação Ccolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cercã de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas,Crono gramaJaneiro 98.Valor.RS 32.534,00 ( Trinta
e Dois Mil, e Quinhentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 1.338.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram atacados recursos à conta da Nota de Empenho n' 9 \ NE58420, de 19 02 98,
no v ator de RS 4.880,00, natureza de despesa n°344041, fonte n" 1220001)00 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

199e, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana , e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.janeiro 98.Valor.R$ 14.522.00 ( Catorze Mil, e
Oitocentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total de Alunos.
583.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042"24 5 70132 Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58737, de 19-02 98, no valor
de RS 2.223,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 1220110000 . Data do apostilamento ein
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamenio ao convênio n" 2571 94, firmado entre o FLNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM JESUS RS. publicado no DOU de 14 0" 94, vigência

Apostilamento ao com ênio n" 426 '94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BUTIA RS, publicado no D.O.0 de 16 05 94, vigência até

até 28 02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no erisino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Progiama Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 58.528,00 ( Cinquenta e Oito
Mil, e Quinhentos e Vinte e , Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 2.306.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para-atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58421, de 19 02 98. no valor
de R$ 8.779,00. natureza de despesa ri° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

2e 02 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 9e.Valor.R$ 105.836,00 ( Cento e Cinco Mil, e Oitocentos e Trinta e
Seis Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.265.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08'042042 -'248'0132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58426, de 19 02 98, no valor de R$ 15.830.00, natureza
de despesa n" 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 02:1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 534.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM RETIRO DO SUL RS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao com ênio ri° 663 '94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACAPAVA DO SUL RS, publicado no D.O.0 de 26.05/94,

23.'05.'94, vigência até 28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro 98.Valor.R$ 24.642,00 ( Vinte e
Quatro Mil, e Seiscentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 1.049.A presente despesa correrá à conta do orçamento do F!\.:DE, código da UG 1531-'3,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . inicialmente, para atender os primeiros $0
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 1).° 98NE58422, de 19 02 98,
no valor de R$ 3.696,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, cotn o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 99s , confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamenta], da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e OQ gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 1 -75.366,00 ( Cento e Setenta e
Cinco Mil, e Trezentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos t95" A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Iniçialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58427, de 19.02.98, no valor
de RS 26 304,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 102'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 364'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOQUEIRA° DO LEAORS. publicado no 0.0.1] de

Apostilamento ao com ênio n" 0536,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACEQUIRS, publicado no 0.0.1] de 11/0796, vigência até

Apostilamento ao com êxito n" 129 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO , e a Prefeitura Municipal de BROCHIER RS, publicado no D.0.1; de 1(706 95, vigência
até 25 02 99, com O objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de

12/05/94, vigência até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro98.Valor.R$ 39 628,00 ( Trinta
e Nove Mil, e Seiscentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I.599.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 080420427248'70132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E58423. de 1902'98, no valor
de R$ 5.944,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 74.498,00 ( Setenta e Quatro Mil, e Quatrocentos e
Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.015.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE58428, de 19/0298, no valor
de R$ 11.113,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 427'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOSSOROCA RS, publicado no DOU de 16'0594,

Apostilamento ao convênio n" 348,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACHOEIRA DO SUL,RS, publicado no D.O.0 de

vigência até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro .98.Valor:RS 72.120,00 ( Setenta e Dois Mil,
e Cento e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.901.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 7$, Gestão 1525$.
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58424, de 19'02'98, no valor
de R$ 10.818,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do ENDE.

11.05 . 94. vigência até 28 02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e tio ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiron98.Valor.R$ 387.078,00 (
Trezentos e Oitenta e Sete Mil, e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 15.432.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n' 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58429,
de 19,02 98, no valor de R$ 58.054,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1081'94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BRAGARS, publicado no D.O.0 de 10'06'94, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 074,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACIQUE DOBLERS, publicado no D.O.0 de l9,'04'96,

28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98 Valor:RS 38.300,00 ( Trinta e Oito Mil, e Trezentos Reais ). Dias
de atendimento . 200 dias letivos Número Total de Alunos: 1.010.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
080420427248701-32 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 982\1E58425, de 19'02'98, no valor de R$ 5.745,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 1902'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 34.000,O0-( Trinta :e Quatro Mil
Reais). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 878.A presente despesa correrá
à conta do orçatnento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E58430, de 190298, no valor de R$ 5.100,00, natureza de
despesa 00344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19/011998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 40594, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO c.a Prefeitura Municipal de CAIBATERS, publicado no D.O.0 de 16/05194, vigência até
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Apostilamento ao convênio n" 424-94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO/RS. publicado no D.O.0 de 16105/94,

28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:RS 36.470,00 ( Trinta e Seis Mil, e Quatrocentos e Setenta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.421.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE5843 I. de 19 , 02198. no valor de R$ 5.470,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n" 122000(100 . Data do apostamento em 19011998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98,Valor:R$ 60.644,00 ( Sessenta Mil, e
Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I.654.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE58437, de 190198, no valor
de R$ 9.096,00, natureza de despesa n" $44041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 1076'94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAICAR.ARS. publicado no D.O.0 de (00694, vigência até

Apostilamento ao convênio n' 1592 , 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANDELARIA RS, publicado no D.O.0 de 20/06/94,

2802199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 44.260,00 ( Quarenta e Quatro Mil, e Duzentos e Sessenta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.152.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n'
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58432, de 19 '0298, no valor de R$ 6.639,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 , 0211998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 176,676.00 ( Cento e Setenta e
Seis Mil, e Seiscentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 4.580.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, forain alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58438, de 19/02198, no valor
de R$ 26.501,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n o 122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1476 194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMBARA DO SUL/RS, publicado no D.O.0 de 17'06/94.

Apostilamento ao convênio n° 3835/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANDIDO GODOURS, publicado no D.O.0 de 11/01/95,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograrna:Janeiro/98.Valorld 35.174,00 ( Trinta e Cinco Mil,
e Cento e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.397.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta dá Nota de Empenho n° 98NE58433, de 19/02 198, no valor
de R$ 5.276.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 34.986.00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Novecentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.442.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58439, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.247,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento. em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 365/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPINA DAS MISSOES/RS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio o' 0521/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANDIOTA/RS, publicado no D.O.0 de 09/07/96. vigência

12/05/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 32.088.00 ( Trinta
e Dois Mil, e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.295.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58434, de 19/02'98, no valor
de R$ 4.793,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 40.412,00 ( Quarenta Mil, e
Quatrocentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.627.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58712, de 19 ,02.'98, no valor
de RS 6.061.00. natureza de despesa o' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 1 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 560/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPINAS DO SUL/RS, publicado no DOU de 23/05/94,

Apostilamento ao convênio tf 398/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANELA/RS, publicado no D.O.0 de 16'05/94, vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 8.996,00 ( Oito Mil, e
Novecentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
346.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58435, de 19 , 02.'98. no valor
de R$ 1.349,00, natureza de despesa n° 344041. fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19102;1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 137.544.00 ( Cento e Trinta e Sete Mil, e Quinhentos e
Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.407.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870132 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58440, de 1902 98, no valor
de R$ 20.631.00, natureza de despesa o' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19'02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 739/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPO BOM/RS. publicado no D.O.0 de 27/05,94,

Apostamento ao convênio tf 792 , 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANGUCIJ RS. publicado no D.O.0 de 30 ,05-94, vigência

vigência até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98,Valor:R$ 148.134,00 ( Cento e Quarenta e
Oito Mil, e Cento e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 6.076.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58436, de 19/02/98, no valor
de R$ 22.220,00, natureza de despesa o' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteínas.Cronograma:Janeiro198.Valor:R$ 266.1(18,0(1 ( Duzentos e
Sessenta e Seis Mil, e Cento e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de
Alunos: 7.093.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°1)80421)4272487(1)32 . Inicialmente, para atender os pritheiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5844I. de 1940198, no valor
de RS 39.916.00. natureza de despesa o" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Aposulamento ao cons émo ir' 1595 94, firmado entre o 11 \ Do \ACIO\tJL DE DE s ENVOt VIMF NTO
sk EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANOAS RS. publicado no DOU de 20 (16 94, igência ate
28 02 99, com o objeux o de indicar os recursos necessanos à execução do mesmo no exercido de 1991,
conforme indicação a seguir Objeto- promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação preesColar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diana. com cerca de 350 quilocalorias e IN gramas
de proteínas Cronograma.Jandro 98 N alor:RS 62 9 6-4.00 Seiscentos e Vinte e Nos e Mil, e Seiscentos e
Setenta e , Quatro Reais Dias de atendimento' 200 dias tensos Numero Total de Alunos' 24.'
72 '‘ A
presente despesa correrá à conta do orçamento do INDF, código da l'c r, 1:; :i1-3 , Ges tão 1525;,
programa de trabalho ri- 08042042-241 7 41132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos ã conta da Nota de Empenho n \E58442. de 19 02 91. no alor
de RS 94.274.00, natureza de despesa o" 344041, fonte n" 122o00000 Data do apostilamento em
1992 1998, por JOSE ANTONIO CARLETTI - Secrenino-Executis o do ENDE.
Apostilamento ao com ènio ri 390 95, firm:do entre o
10 s. At DE Dr sE \A 015 ImE ro
DA EDUCAÇ ÃO e a Prefeitura Municipal de C NPAO DA CANO N. RS. publicado no D O 1 de
25 os 45,
vigência até 28 02 09, com o objetis o de indicar os recursos necessários a execução do mesmo ao
exercício de 1991, conforme indicação a seguir Objeto prontos cr o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro
ValorRS 141.154.00 ( Cento e Quarenta e
Oito Mil, e Cento e Cinquenta e Quatro Reais Dias de atendimento' 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 5.940.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153-173. Gestão
15253. programa de trabalho n" 08 042042724170132 Inicialinente. para atendei' os primeiros 3)) dias do
cronogramas foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58443, de 19 02 98, no salor
de R$ 22.223.00, natureza de despesa n" 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 410494. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAPAO DO LEAO RS. publicado no DOU de 20 01 95,
vigência até 28 0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro'91.Valor:RS 118.528,00 ( Cento e Dezoito
Mil, e Quinhentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 4.569.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°01042042724879132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à-conta da Nota de Empenho n' 98NE58444, de 19 , 02/98, no valor
de R$ 17.779.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n o 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio if 278- 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAPELA DE SANTANA RS, publicado no D.O.0 de
21/07/95, vigência até 2802/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 11,214,00 ( Onze
Mil, e Duzentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
448.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho ri' 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58445, de 19 02 98. no valor
de R$ 1.68100, natureza de despesa n° 344041, fonte ri' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 277 , 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAPITA() RS, publicado no D.O.0 de 2107 95, vigência até

28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,

conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogratna:Janeiro.'98.V5l0r:R$ 11.082,00 ( Onze Mil, e Oitenta e Dois Reais ). Dias de
atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 458.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho tf
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58704, de 19/0298, no valor de RS 1.662,00. natureza de
despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/011998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 538/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de CARAZINHO/RS, publicado no D.O.0 de 23/05/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas. Cronograina:Janeiro/98.Valonld 254.198,00 ( Duzentos e
Cinquenta e Quatro Mil, e Cento e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 10.654.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58446,
de 19/02/98, no valor de R$ 38.129,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do 'FNDE.
DA EDUCAÇÃO
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Apostilamento ao cons énio o' 2060 94, firmado entre O
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

e a Prefeitura Municipal de CARLOS BARBOSA RS, publicado no DOU de 01 07 94.
vigência até 21 02 99, com o obJetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercido de 19" conforme indicação a seguir.01?jeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protemas Cronograma:Janeiro
9 8.Valor RS 19.646,00 1 Dezenove Mil, e
Seiscentos e Quarenta e Seis Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Alunos:
145 A presente despesa correra à conta do orçamento do ENDE, codigo da ai 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n" 01042 042 7
24170132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 91NE58447, de 19 02 98, no valor
de RS 2.946,00. natureza de despesa ir' 344941, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
o2 1998, por JOSE ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao com ênio ir' f
ex 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

DA FDUCAÇÀO e

a Prefeitura Municipal de CASEIROS RS, publicado no DOU de 26 05 94, vigência.
com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
I991, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas .Cronograma:Jarteiro
9R .Valor:RS 14.1-10,00 ( Catorze Mil, e
Cento e Dez Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 554,A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 0
8042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do- cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE58448, de 19 0198, no valor de R$ 2.116.00,
natureza de despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19/02 ,
1998, por JOSÉ
ANT ONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
ate 21 02 99,

Apostilamento ao convênio ri' 402 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de CATUIPE, RS. publicado no DOU de 16/05/94, vigência até
21 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir. Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de protein
as.Cronograina:Janeiro '98.Valor:RS 48.118,00 ( Quarenta e Oito Mil, e Cento e Dezoito Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.946.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho ri°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58449, de 1
9./02/98, no valor de R$ 7.217,00, natureza de
despesa n°344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Se cretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO e

Apostilamento ao convênio a' 2074.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAXIAS DO SUURS, publicado no D.O.0 de 01/07/94,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas .Cr onograma:Janeiro f
91.Val0nRS 644.866,00 ( Seiscentos e
Quarenta e Quatro Mil, e Oitocentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 25.824.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
110 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ri° (18042042724870132 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58450,
de 19-02 98, no valor de RS 96,697.00. natureza de despesa n° 344041, fonte o' 122000000 . Data do
apostilamento em 19-1121998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3874/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CENTENARIO/RS, publicado no D.O.0 de 12/01/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE-, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteína s.Cronograma:Janeiro/98.Val0r:R$ 12.292,00 .( Doze Mil e
Duzentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
490.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o' 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58720, de 19/02/98, no valor
de RS 1.843,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 7228/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CERRITO/RS, publicado no D.O.0 de 27/11/97, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas .Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 30.990,00 ( Trinta Mil, e Novecentos e Noventa Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.249.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestào 15253, programa
de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros-10 dias do cronograma, foram alocados
recursos à contada Nota de Empenho n° 98NE58451, de 19/02/98, no valor de R$ 4.648,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 160 7 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CERRO BRANCO RS. publicado no DOU de 1' 06 94,

Apostilamento ao convênio n" 531 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAçÃo e a Prefeitura Municipal de CHARRUA RS, publicado no D.O.0 de 29 0995, vigência

vigência até 281/2 . 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1,998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJandro 98.Valor.R$ 15.362,00 ( Dezoito Mil, e
Trezentos e Sessenta e Dois Reais 1. Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total de Alunos
7-17A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da 1.'0 15 3 1'3. Gestão 15253,
programa de trabalho n 08042042724570132 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
Cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 95NE58452, de 19 (12 95, no v ator
de R$ 2.754.00, natureza de despesa n" 344(141. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo-do FNDE.

até 25 (12 9 9, com o °bleu), o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercido de
1995. conforme indicação a seguir.Ohjeto, prçanov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Monentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e )I9 gramas de proternas.Cronograma.Janeiro 05 \, alor.12$ 16.552.00 ( Dezesseis Mil. e
Quinhentos e Oitenta e Dois Reais 1 Dias de atendimento. 201/dias letivos. Número Total de Alunos:
662.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 1 -53173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 05042042724570-132 Iniciahnente. para atender os primeiros 3() dias do
cronograma, foram alocados recursos á conta da Nota de Empenho n" 98NE58724, de 19.02 98, no valor
de R$ 2.457,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 719 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CERRO GRANDE RS, publicado no DOU de 27 05 94.

Apostilamento ao com ênio n" 7894 97, firmado entre o ruNDo NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CHU1 RS, publicado no D.O.0 de 03.12,97, vigência até
28 0299, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a se,guir.Objeto. prumos cr o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogramajaneiro 98.Valor,R$ 14.890,00 ( Catorze Mil, e Oitocentos e Noventa Reais ).
Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 598.A presente despesa correrá à- conta
do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58458, de 19.02.98, no valor de R$ 2.233,00, natureza de
despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19;02:1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 23.864,0(1 ( Vinte e Três Mil, e
Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
626.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L IG 153-173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58453, de 19'02 98, no valor
de R$ 3.579,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilarnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2058'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CERRO GRANDE DO SUL 'RS, publicado no D.O.0 de
01'07'94, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 34.646,00 ( Trinta
e Quatro Mil, e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1.346.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 95NE58454,
de 19/02/98, no valor de R$ 5.196,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JQSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf 1052'94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CERRO LARGORS, publicado no DOU de 1006 94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 56.966,00 ( Cinquenta e Seis
Mil, e Novecentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.289.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram aloca.clos recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58455. de 19'02'98, no valor
de R$ 8.544,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 ..Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FINDE.
Apostilamento ao convênio n° 533'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CHAPADARS, publicado no DO.LI de 2305 94. vigência
até 28 ,02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro'98.'Valor:R$ 47.382.00 ( Quarenta e Sete Mil.
e Trezentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 20(1 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .922.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58456, de 190298, no salor
de R$ 7.107,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 130894, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CHARQUEADAS'RS, publicado no DOU de 151)694,
vigência até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro98.Valor:R$ 140.656,0(1 ( Cento e Quarenta
Mil, e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de
Alunos: 5.664.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 13. Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho a" 98NE58457, de 19 02 98, no valor
de R$ 21.057,00. natureza de despesa 11" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilatnento em
19 102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 1085.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CIRIACORS, publicado no D.O.0 de 10106;94, vigência até
280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundainental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNA E, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronogratna.Janciro 98.Valor.R$ 41.092,00 ( Quarenta e FIum Mil, e Noventa e Dois Reais
). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Nútnero Total de Alunos, 1.070.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58459, de 19.02.98, no valor de R$ 6.163,00, natureza de
despesa n°344(141. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19.021998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 667.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COLORA DORS, publicado no D.O.0 de 26,05,94, vigência
até 28.0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNA E. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor:R$ 18.788,00 ( Dezoito Mil, e
Setecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
763.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alJcacios recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58460, de 19,0298, no valor
de R$ 2,818,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 '19914. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 1561-94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de CONDOR RS, publicado no D.O.0 de 20;06,94, vigência até
28 02 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. prontos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro.98.Valor.R$ 33.548,00 ( Trinta e Três Mil, e Quinhentos e Qiiarenta e
Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. I .363.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ir
(18042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58461, de 19,02,98, no valor de R$ 5.032,00, natureza de
despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilainento em 19,02,1998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNIDE.
DA LDUCAÇÃO e

Apostilamento ao convênio rf 404. 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONSTANTINA RS, publicado no DOU de 1605/94,
vigência até 28.02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana .e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNA-E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna.janeiro 95.Valor.R$ 61.000.00 ( Sessenta e Hum Mil
Reais) Dias de atendimento. 20)) dias letivos. Número Total de Alunos. 2.512.A presente despesa
correrá á conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, progratna de trabalho n°
05042042724870132 . Inicialmente, para atendei os primeiros 30 dias do cronogaama, foram alocados
recursos à conta da. Nota de Empenho n" 95NE58462, de 19.02 98, no valor de R$ 9.150,00, natureza de
despesa a" 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLEITI - Secretário-Executivo do FINDE
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Apostilamento ao com ênio n° 1863 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEN‘OLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORONEL BARROS RS, publicado no DOU de 28 06 94.

Apostilamento ao com enio n" 1722 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DAVID CANABARRORS, publicado no D.O:U

vigência• até 28- 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - ^PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro 95 Valor R$ 5.566.00 1 Oito Mil, e
Oitocentos e Sessenta e Seis Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letix os. Número Total de Alunos
355.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n" t.”;042042724570132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota-de Empenho n" 9NNE58725, de 191)2 98. no salor
de R$ 1.329,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02./1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

24 06-94, vigência até 25 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1995, conforme indicação a seguirObjeto, promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 95.Valor.R$ 32.796.00 ( Trinta
e Dois Mil, e Setecentos e Nov enta e Seis Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos 555 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173,
Gestão I 5253. programa de trabalho o" 05042042724570132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 95NE58467, de 19/02/98,
no valor de R$ 4 919,00, natureza de despesa n°344(141. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 021998, por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n" 161 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORONEL BICACO RS, publicado no DOU de 08 06 95,

Apostilamento ao com ênio n" 3536 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTODA EDL'CAÇÀO e a Prefeitura Municipal de DERRUBADAS. RS, publicado no D.O.0 de 11,01/95,

vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199R, confonne indicação a seeuirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronourania.Janeiro '98.Valor.R$ 76.080;00 ( Setenta e Seis Mil, e
Oitenta Reais ). Dias de atendimento 200 dias letiv os, Número Total de Alunos. 2.028.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870 132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58463, de 19 0298, no salor de R$ 11.412,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 02,1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2502-99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1995, conforme indicação a seguir.Objeto. promox er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos- uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro.95.Valor.R$ 33.796,00 ( Trinta e Três Mil, e
Setecentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ri° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n'98NE58722, de 19,02,98, no valor
de R$ 5069,0(1, natureza de despesa n" 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilainento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 40794, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CRISSIUMAIRS, publicado no D.O.0 de 16.05.94,

Apostilamento ao convênio n° 131194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DEZESSEIS DE NOVEMBRO/RS, publicado no D.O.0 de

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 72.004,00 ( Setenta e Dois Mil.
e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.841.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58464, de [90298, no v. alar de R$ 10.791,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19.'02,1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE. .

15/06'94, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
tnatriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 31.132,00 ( Trinta
e Hum Mil, e Cento e Trinta e Dois Reais ), Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos . 793 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
152 Ç 3, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58468, de 19/02198, no valor
de R$ 4.669.00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4257'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CRISTAL DO SUL/RS, publicado nó D.O.0 de 08.'1 0,97,

Apostilamento ao convênio n° 4256/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DILERMANDO DE AGUIAR/RS, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição "diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 14.044,00 ( Catorze Mil, e
Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 545.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LJG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE58747, de l902.'98, no valor
de R$ 2.106,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

08'10'97, vigência até 28'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 9.240,00 ( Nove
Mil, e Duzentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
364,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58749, de 19/02/98, no valor
de R$ '1.386,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 337'95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CRUZ ALTA/RS, publicado no D.O.0 de 14'08'95, vigência

Apostilamento ao convênio n° 572/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DOIS 1RMAOS/RS, publicado no D.O.0 de 24/05/94,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 355.156,00 ( Trezentos e
Cinquenta e Cinco Mil, e Cento e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 14.250 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153 173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE58465,
de 19/02/98, no valor de R$ 53.219,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 39.456,00 ( Trinta e Nove Mil, e
Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.678.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58469, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.918,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 540/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CRUZEIRO DO SUL/RS, publicado no D.O.0 de 24.05,94,

Apostilamento ao convênio n° 701/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de DOIS IRMÃOS DAS MISSOES/RS, publicado no D.O.0 de
05'08'96, vigência até 28.'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 29.376,00 ( Vinte e
Nove Mil, e Trezentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 782.A presente despesa cbrrerá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE58713, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.406,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cercá de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 12.926,00 ( Doze Mil, e
Novecentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Nútnero Total de Alunos:
600.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58466, de 19.'02.'98, no valor
de R$ 1.938,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n' 571,94, firmado entre o ,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ENCANTADO/RS, publicado no D.O.0 de 24/05/94,

vigência até 28 , 02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:RS 48.572,00 ( Quarenta e Oito
Mil, e Quinhentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I.894.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9RNE58470, de 19 D2 98, no valor
de R$ 7.285,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

vigência até 28/02,99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 119 gramas de proteínas.Cronograrna:Janeiro'98.Valor:R$ 13,054,00 ( Treze Mil, e
Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 536.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do _L INDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho Ir 98NE58475, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.958,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 1220(11)00(1 . Data do apostilamento em
19 02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n° 186094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DOM PEDRITORS, publicado no D.O.0 de 28 (16 94,

Apostilamento ao convênio no 3873 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ENCRUZILHADA DO SULRS, publicado no D.O.0 de

vigência até 28-02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escc lar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 granias de proteínas.Cronograina:Janeiro 98.Valor:R$ 183.856.110 ( Cento e Oitenta e
Três Mil, e Oitocentos t. Cinquenta e Seis Reais I. Dias de atendimento: 20) dias letivos. Número Total
de Alunos: 7.444.A preseme detpesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho IV 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram a'ocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58471, de 19 02 98,
no valor de R$ 27.578,00, latureLa de despesa n' 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento
em 19;02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

12 01 95, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro , 98.ValorRS 160.224,00 ( Cento
e Sessenta Mil, e Duzentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 4.168.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LIG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08(142(142724870132 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58476,
de 19 02 98, no valor de R$ 24.033,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n 11,47-94. finnac".) entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Muricipal cie DONA FRANCISCARS, publicado no DOU de 10 116'94.

Apostilamento ao convênio n" 391/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ENGENHO VELHO/RS, publicado no D.O.0 de 25/08/95,

vigência até 28 ; 0299, com o objet:vo c'e indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a s ,, guir Ob:eto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fuhdamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:RS 17.656,00 ( Dezessete Mil, e
Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 20 9 dias letivos. Númen Total de Alunos:
720.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE58472, de 19'02'98, no alor
de R$ 2.648,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamentc em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf 509/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DOUTOR MAURICIO CARDOSO/RS, publicado no D.O.0
de 23/05/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro ; 98.Valor:R$ 30.604,00 ( Trinta
Mil, e Seiscentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I.253.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58473, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.590,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FINDE.
Apostilamento ao convênio n° 4259/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DOUTOR RICARDO/RS, publicado no D.O.0 de 08/10/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e• 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 7.978,00 ( Sete Mil, e
Novecentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
330.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n°08042042724870132 , Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58755, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.196,00, natureza de despesa n° . 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 6416/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ELDORADO DO SUL/RS, publicado no D.O.0 de 10/11/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 121.342,00 ( Cento e Vinte e
Hum Mil, e Trezentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 4.849.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58474, de 19/02/98,
no valor de R$ 18.201,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28(1299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1991, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro f98.Valor:R$ 11.276,00 ( Onze Mil, e
Duzentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
445.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58681, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.691,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 281/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS DO SUL/RS, publicado no D.O.0 de
24/07195, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Crorograma:Janeiro/98.Valor:R$ 20.656,00 ( Vinte
Mil, e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 844.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°01042042724870(32 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58478, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.098,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE'FTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 530/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Prefeitura Municipal de ENTRE-IJUIS/RS, publicado no D.O.0 de 24/05/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de prote ínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 50.090,00 ( Cinquenta Mil, e
Noventa Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.982.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E58477, de 19/02/98, no valor de R$ 7.513,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000. Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO e a

Apostilamento ao convênio n° 735/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de EREBANGO/RS, publicado no D.O.0 de 27/05/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 16.386,00 ( Dezesseis Mil, e
Trezentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
676.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58479, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.457,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 7 47 , 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FRECHIM RS, publicado no p .a': de 27'05'94, vigência até

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamento ao com enio n° 4105 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESTEIGRS, publicado no DOU de 20 , 01/95, vigência até

28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma-Janeiro 98 ValorRS 336 590,00 ( Trezentos e Trinta e Seis Mil, e Quinhentos e
Noventa Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos Número Total de Alunos: I3.782.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE58480. de 19 02 98. no valor de R$ 50.427,00,
natureza de despesa n°344041. fonte ri" 1220(11)000 Data do apostilamento em 19 021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 0299, com o objeth o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto. promo s. er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor,R$ 350.188,00 ( Trezentos e Cinquenta Mil, e Cento e Oitenta
e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I4.445.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58486, de 19 . 02/98, no valor de R$ 52.472,00,
natureza de despesa n" 344(141, fonte n° 122000000. Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convénio n" 330/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ERNEST1NA RS, publicado no D.O.0 de 0908 . 95, vigência

Apostilamento ao com éhio n" 406 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESTRELA RS, publicado no D.O.0 de 16(05/94, vigência até

até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valorld 7.506,00 ( Sete Mil, e
Quinhentos e Seis Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 307.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E58481. de 1902'98, no valor
de R$ 1.125,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto. proinch er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 44.206,00 ( Quarenta e Quatro Mil, e Duzentos e Seis
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.082.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58487, de 19/02/98, no valor de R$ 6.620,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1077 194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ERVAL SE.CORS, publicado no D.O.0 de 10'06.'94,

Apostilamento ao com ênio 0081;95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de EUGENIO DE CASTRO/RS, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar. os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir. Objeto: . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 81 432,00 ( Oitenta e Hum Mil,
e Quatrocentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.201.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L TG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58483, de 19'0298, no valor
de R$ 12.214,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

0206.'95, vigência até 2802,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograrna:Janeiro/98.Valor:R$ 16.146.00 (
Dezesseis Mil, e Cento e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 649.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58488, de 19/02/98,
no valor de R$ 2.421,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4159/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESPERANCA DO SUL/RS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 661/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FARROUPILHA/RS, publicado no D.O.0 de 26/05/94,

06/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 198.Valor:R$ 15.496,00 ( Quinze
Mil, e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 596.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58750. de 19'02'98, no valor
de R$ 2.324,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 220.388,00 ( Duzentos e Vinte
Mil, e Trezentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 8.848.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n'98NE58489, de 19/02/98, no valor
de R$ 33.058,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2047/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESPUMOSO/RS, publicado no D.O.0 de 01'07'94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 3897,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FAXINAL DO SOTURNO/RS, publicado no D.O.0 de

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rura -1, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:janeiro'98.Valor:R$ 76.878,00 ( Setenta e Seis Mil, e
Oitocentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.113.A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58484, de 19'02'98, no valor
de R$ 11.531,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

12'01'95, vigência até 28.'02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de p r oteínas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 32.386,00 ( Trinta
e Dois Mil, e Trezentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I.307.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58490, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.857,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 553/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESTANCIA VELHA/RS, publicado no D.O.0 de 24 '05 94,

Apostilamento ao convênio n° 2450194, fumado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FAXINALZINHORS, publicado no D.O.0 de 08/07/94.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogrania:janeiro98 Valor:R$ 148.780,00 ( Cento e Quarenta e
Oito Mil, e Setecentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 6.026.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58485, de 19'02'98, no valor
de R$ 22.317,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 16.380,00 ( Dezesseis Mil, e
Trezentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 630.A
presente despesa correrá à confa do orçamento do INDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58491, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.457,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao com ênio o" 4200 97, firmado entre o 1 .1 Do NACIO \ AL DE DESENVOLS. IMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FAZENDA n,'ILANOVA RS, publicado no D.0.1." de
071097, vigência até 2802 99, com o objetivo de indicar os ricursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1993, conforme indicação a seguirObjet, promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma Janeiro 93.Valor.R$ 3.594,00 ( Oito
Mil, e Quinhentos e Nos ema e Quatro Reais ) Dias de atendimento 20 0 dias letivos. Número Total de
Alunos: 344.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 98NE58752, de 19 02 93, no valor
de R$ 1.289,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122001(8(0 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao cons ênio n" 2444 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e'a Prefeitura Municipal de FELIZ 'RS, publicado no D.0.1; de 08 0794, vigência até
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Apostilamento ao convênio n" 026 95, firmado entre o FLNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GARIBALDI. RS, publicado no 0.0.0 de 09.0595, vigência

até 2 8 02 90 , com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1908, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, oa zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAL, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 0 9 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 109.546,00 ( Cento e Nove Mil,
e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de Alunos:
4 47S A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
progratna de trabalho n" 03042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos á conta da Nota de Empenho if 98NE58496, de 19,02.98, no valor
de R$ 16403,0(1, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao com ênio n" 793 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUC XÇ Ão e a Prefeitura Municipal de GAURAMA RS, publicado no D.O.0 de 30,05,94, vigência
até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mestrio no exercício de

280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1993,
conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50 quiloLalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro "98.Valor.R$ 50.966,00 ( Cinquenta -Mil, e Novecentos e Sessenta e Seis
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.167.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho 98NE53492, de 19 02 93, no alor de R$ 7.644,00, natureza de
despesa n°344041. fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

1098 confonne i ndicação a seguir Objeto. momos er o atenditnento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo tnenos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 27.190,00 ( Vinte e Sete Mil, e
Cento e Noventa Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .119.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 1-1° 98NE58497, de 19,02,98, no valor
de R$ 4 078,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1902,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 66294. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FLORES DA CUNHA RS, publicado no D.O.0 de 26 05 94,

Apostilamento ao convênio o' 39995, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e. a Prefeitura Municipal de GENERAL CAMARA:RS, publicado no D.O.0 de 25/08/95,

vigência até 28.'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 91.134,00 ( Nos enta e Hum Mil,
e Cento e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
3.699.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58493, de 19 02 98, no valor
de R$ 13.653,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 39.526,00-( Trinta e Nove Mil, e
Quinhentos e Vinte e Seis Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1 608 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da 'Nota de Etnpenho n" 98NE58498, de 19.02,98, no valor
de R$ 5928,0(1, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Aposiilamento ao convênio ri° 4160'97, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FLORIANO PEIXOTO/RS, publicado no D.0.1.1 de

Apostilamento ao convênio n" 500.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GENTIL:RS, publicado no D.O.0 de 21/09/95, vigência até

06/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 9.464,00 ( Nove
Mil, e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 364.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do,
cronograma, foram alocados recursos à conta dá Nota de Empenho n° 98NE58758, de 19'02'98, no valor
de R$ 1.419,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

2S'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronogramaJaneiro,98.\'alor.R$ 8.630,00 ( Oito Mil, e Seiscentos e Trinta Reais ). Dias de
atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 340.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58703, de 19,0298, no valor de R$ 1.294,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19,02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1034/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FORTALEZA DOS VALOS/RS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n" 732,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GETULIO VARGAS/RS, publicado no D,O.0 de 27/05/94,

10/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 27.764,00-( Vinte e
Sete Mil, e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 1.140.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58494, de 19'02.'98,
no valor de R$ 4.164,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino.fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma,Janeiro,98.Valor.R$ 71.002,00 ( Setenta e Hum Mil,
e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.880.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58499, de 19,0198, no valor de R$ 10.617,00,
natureza de despesa n°344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19,011998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1822/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FREDERICO WESTPHALEN/RS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio tf 4106,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GIRUAIRS, publicado no D.O.0 de 20/01/95, vigência até
28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,

27/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atenditnento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 31.866,00 ( Trinta
e Hum Mil, e Oitocentos e Sessenta e Seis Reait ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 1.301.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronogjama, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58495, de 19.'02'98,
no valor de R$ 4.779,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de profeínas.CronogramaJaneiro:98.Valor.R$ 88.696,00 ( Oitenta e Oito Mil, e Seiscentos e Noventa e
Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total cie Alunos: 3.525.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, ,para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58500, de 19,02,98, no valor de R$ 13.304,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao consênio n" 43494, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUAPORE RS, publicado no D.O.0 de 17.D5 . '94. vigência

Apostilamento ao com ênio n" 554 94, firmado entre o FLNDO NACIONAL DE DESEMOLN MENTO
e a Prefeitura Municipal de GLORPSFIARS, publicado no D.O.0 de 24 05 94, s igência
até 28'02,99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos eco atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograrna.Janeiro 98 Valor.R$ 21.344,00 ( Vinte e IIum Mil, e
Trezentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os Número Total de Alunos.
850.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58501, de 19 02 98, no salor
de RS 3.201,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 2802 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 998 , conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 0 0 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 81.514,00 ( Oitenta e Hum Mil,
e Quinhentos e Catorze Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letisos. Número Total de Alunos:
3 336 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ri" 08042042724870132 . Inicialtnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58505, de 19.02.98, no valor
de R$ 12 221 ,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao consênio n" 268694, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENROLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GRAMADO 'RS, publicado no D.O.0 de 28 07 94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 156994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEITIO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARANI DAS MISSOES.RS, publicado no D.O.0 de

até 28.'02.99, com o objetiso de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janein 98.Valor.R$ 63.028.00 ( Sessenta e Três Mil,
e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 2.632.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58502, de 19 02.98, no salor de R$ 9.454,00.
natureza de despesa n°344041, fonte ir 122000000. Data do apostilamento em 19 02. 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

20'06'94, vigência até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 42.974,00 (
Quarenta e Dois Mil, e Novecentos e Setenta e Quatro Reais ).. Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos . 1 732.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58506,
de 19'02 '98, no valor de R$ 6.446,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.

Apostilamento ao convênio n° 264794, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GRAMADO DOS LOUREIROS,RS, publicado no D.O.0 de
22/0794, vigência até 28.02.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor,R$ 23.160,00 ( Vinte e
Três Mil, e Cento e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
579.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58736, de 19.02,98, no salor
de R$ 3.474,00, natureza de despesa
344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 078'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de HARMONIA'RS, publicado no D.0.1,1 de 25 10496, vigência
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até 2802 '99 , com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 16.370,00 ( Dezesseis Mil, e
Trezentos e Setenta Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 712.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58507, de 19.'02.'98, no valor
de R$ 2 455,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 191'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de HERVALRS, publicado no D.O.0 de 27/06:95, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 1410/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GRAMADO XAVIER'RS, publicado no D.O.0 de 17.0694,
vigência até 28/02.99, com o objetiso de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 16.966,00 ( Dezesseis Mil, e
Novecentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
659.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58740, de 19.'02'98, no salor
de R$ 2.544,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronogramalaneiro '98.Valor.R$ 30.464,00 ( Trinta Mil, e Quatrocentos e Sessenta e Quatro
Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.204.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042 724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E58482, de 19.02.98, fio valor de R$ 4.569,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02:1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 55894, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUABIJU 'RS, publicado no D.O.0 de 24.'05.'94, s igência até

Apostilamento ao convênio n° 403.'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de HORIZONTINA'RS, publicado no D.O.0 de 16/05/94,

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no-exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo-pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogratna:Janeiro'98.Valor:R$ 8.482,00 ( Oito Mil, e Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 337.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código -da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n°98NE58503, de 19.02.98, no valor de R$ 1.272,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19.02.1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.'98.Valor:R$ 75.970,00 ( Setenta e Cinco Mil,
e Novecentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Alunos: 3.245.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58508, de 19/02.98, no valor
de R$ 11.395,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 106894, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUAIBARS, publicado no DOU de l0.'06.'94. sigência até

Apostilamento ao convênio n° 433 '94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de HUMAITA.RS, publicado no D.O.0 de 17/05;94, vigência

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 456.142,00 ( Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil, e Cento
e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 18.175.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empulo n° 98NE58504, de 19 '02.98, no salor
de R$' 68.414,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° i22000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02 '99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 998, conforme indicação a seguir Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.'98.Valor:R$ 12.092,00 ( Doze Mil, e
Noventa e Dois Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 534.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 080420421 24870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58509, de 19.'02.'98, no valor de R$ 1.813,00,
natureza de despesa e 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilam coto em 19.'02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio o' 649/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1BARAMA;RS, publicado no DOU de 2605/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 23.336,00 ( Vinte e Três Mil, e
Trezentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 904.A
presente despesa . correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724570132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta-da Nota de Empenho n° 95NE58510, de 19, 02 ,98, no valor
de R$ 3,500,00, natureza de despesa n' 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 0573/96, firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBIACARS. publicado no D.O.0 de 1707-96, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de protei nas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 6.656,00 ( Seis Mil, e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 256.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do ENDE. código da UG 153113
, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870 132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursoS à conta da Nota de Empenho n° 98NE58511, de 19/02/98, no valor de R$ 998,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n o 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2051/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBIRAIARAS/RS, publicado no D.O.0 de 01/07/94, vigência
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Apostilamento ao convênio n' 660/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de ILOPOLISRS, publicado no D.O.0 de 26/05/94, vigência até
25/02,99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de prote i nas.Cronograina:Janeiro,98:Valor:R$ 19,694,00 ( Dezenove Mil, e Seiscentos e Noventa e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 814.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
051)42(142724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58516, de 19/02/95, no valor de R$ 2.954,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n" 1221)00000. Data do apostilamento em 19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 1033/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IMIGRANTE/RS, publicado no D.O.0 de 10/06/94, vidência
até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogrammJaneiro/98.Valor:R$ 11.282,00 ( Onze Mil, e
Duzentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
456.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58517, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.692,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 • Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 840/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de INDEPENDENCIA/RS, publicado no D.O.0 de 01/06/94,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 32.410,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Quatrocentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.260.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de. trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58512, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.861,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 38.374,00 ( Trinta e Oito Mil, e
Trezentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.568.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58518, de 19/02/98, no valor
de R$ 5,756,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 545/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBIRAPUITARS. publicado no D.O.0 de 24/05;94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 1202;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de INHACORARS, publicado no D.O.0 de 10/06/94, vigência
até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de pr oteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 13.078,00 ( Treze Mil, e Setenta
e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 524.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
reéursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58727, de 19,02/98, no valor de R$ 1.961,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos - necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 43.320,00 ( Quarenta e Três
Mil, e Trezentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.104.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58513, de 19'02'98, no valor
de R$ 6.498,00. natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4107/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBIRUBARS, publicado no D.O.0 de 20.01'95, vigência até

O .

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 72 758,00 ( Setenta e Dois Mil, e Setecentos e Cinquenta e
Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.919.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58514, de 19'02'98, no valor de R$ 10.913,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 385394, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de [PIRANGA DO SUL/RS, publicado no D.O.0 de 12/01/95,
vigência até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98Nalor:R$ 9.184,00 ( Nove Mil, e Cento e
Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de Alunos: 364.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58519, de 19/02;98, no valor
de R$ 1.377,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1411'94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IJUURS, publicado no D.O.0 de 17'06'94, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 562194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IRAIRS, publicado no D.O.0 de 24/05/94, vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 348.644,00 ( Trezentos e Quarenta e Oito Mil, e
Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
14.293.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58515, de 19'02'98, no valor
de R$ 52.285,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CAR_LETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

25'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de pr oteínas.Cr000grama:Janeiro,'98.Valor:R$ 75.772,00 ( Setenta e Cinco Mil, e Setecentos e Setenta e
Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .993.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58520. de 19/02,98, no valor de R$ 11.365,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio rt° 392 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LTACURUBI RS, publicado no DOU de 25 08 95, N . igência
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Apostilamento ao cons ênio n" 056 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JACITI?Nn GA RS, publicado no DOU de 28/03 96. vigência

até 2802/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 9 Valor:R$ 28.056,00 ( Vinte e Oito Mil, e
Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 714.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9SNE.58521, de 19(12 98. no s alor
de R$ 4.208.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 1220000(10 . Data do aposrilatnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

até 2802 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma Janeiro 98.Valor:R$ 20.156,00 ( Vinte Mil. e Cento e
Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias leth os. Número Total de Alunos: 8[4.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58527, de 19 ,0298, no valor
de R$ 3.023,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 410894, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1TAQUI RS, publicado no DOU de 20 01 95, vigência até

Apostilamento ao com ênia n" 3872 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAGUARAO RS, publicado no D.0.0 de 12/01 .95, vigência

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 204.254.00 ( Duzentos e Quatro Mil, e Duzentos e
Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos. Numero Total de Alunos. 8.270.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58522, de 19'02 '98, no valor
de R$ 30.555,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02-99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a segutrObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeira98.Valor:R$ 72.308,00 ( Setenta e Dois Mil.
e Trezentos e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.899.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho rf 98NE58528, de 19/02/98, no valor
de R$ 10.846,00, natureza de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilarnento ao convênio n° 2523/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITATIBA DO SUL'RS, publicado no DOU de 13'07'94,

Apostilamento ao convênio n° 62294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAGUARLRS, publicado no D.O.0 de 26/05/94, vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 53.772,00 ( Cinquenta e Três
Mil, e Setecentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total ck
Alunos: 1.394.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58523, de 19/02'98, no valor
de R$ 8.065,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

28'02,'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto, promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro,'98.ValorRS 60.576,00 ( Sessenta Mil, e Quinhentos e Setenta e Seis
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.395.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58529, de 19/02/98, no valor de R$ 9.086,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 728/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IVORA/RS, publicado no D.O.0 de 27/05/94, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 3724/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAQUIRANA/RS, publicado no D.O.0 de 11/01/95, vigência

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 11.422,00 ( Onze Mil, e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 449.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58524, de 19/02/98, no valor de R$ 1.713,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilarnento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 21.932,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Novecentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
857.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58530, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.289,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2049/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IVOTI/RS, publicado no D.O.0 de 01/07'94, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 726/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOIA/RS, publicado no D.O.0 de 27/05/94, vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 58.576,00 ( Cinquenta e Oito Mil, e Quinhentos e Setenta
e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.471 .A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58525, de 19/02/98, no valor de R$ 8.786,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do aPostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor,R$ 41.000,00 ( Quarenta e Hum Mil Reais). Dias de
atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .627.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5853 I, de 19/02/98, no valor de R$ 6.150,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1099/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JABOTICABARS, publicado no D.O.0 de 10'06'94,

. Apostilamento ao convênio n° 3084/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA DOS TRES CANTOS/RS, publicado no D.O.0 de
10111194, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 6.638,00 ( Seis
Mil, e Seiscentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 293.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58734, de 19/02/98, no valor
de R$ 995,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 35.792,00 ( Trinta e Cinco Mil,
e Setecentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
927.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58526, de 19 102'98, no valor
de R$ 5.368,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 3269 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a. Prefeitura Municipal de LAGOA VERMELHA RS, publicado no D.O.L: de 07 1294.
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercido de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária; com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 138.526,00 ( Cento e Trinta e
Oito Mil, e Quinhentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 5.707.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da 1.`G 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870 132 _Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 9SNE58533, de 19 02 98, no alor
de R$ 20.778,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1.998, por JOSÉ ANTONIO CARLEM - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio if 539)4. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOAO,RS, publicado no D.O.0 de 24 05 94, vigência até
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Apostilamento ao cons ênio n" 3083 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LINDOLFO COLLORRS, publicado no D O.0 de 10'11,94,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199R. conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 20.808,00 ( Vinte Mil, e
Oitocentos e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 852.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 -dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n e` 98NE58735, de 19 02'98, no valor
de R$ 3.121,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEM - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convénio n° 409 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MACRADINHORS, publicado no D.O.0 de 16/05'94,

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a secuir.Objeto, promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 aramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Va1or.R$ 46.640,00 ( Quarenta e Seis Mil, e Seiscentos e Quarenta
Reais ), Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.173.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
, 98. no valor de R$ 6.996,00, natureza de
recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE58532, de 1902
despesa n°34404!, fonte 110 122000000 . Data do apostilamento em 19,02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

vigência até 28 D2 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 51.428,00 ( Cinquenta e Hum
Mil, e -Quatrocentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.348.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58537, de l9'02'98, no valor
de RS 7.714,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 385 , 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
28/0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 272.836,00 ( Duzentos e Setenta e Dois Mil, e Oitocentos
e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 10.435.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
programa de trabalho
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE58534, de 19.02.98, no valor
de R$ 40.857,00, natureza de despesa tr 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19.'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7229 1 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MAMPITUBARS, publicado no D.O.0 de 27/11/97,
vigência até 28.'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 198.Valor:R$ 12.702,00 ( Doze Mil, e
Setecentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 495A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58538, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.905,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio É' 440 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOL VIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAJEADO DO BUGRE RS, publicado no D O 11 de

Apostilamento ao convênio tf 1310 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MAQUINE RS, publicado no D.O.0 de 15/06/94, vigência

06,09,95, vigência até 28,02. 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta ,do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98 Valor.R$ 20 920,00 ( Vinte
Mil, e Novecentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos Número Total de Alunos'
530.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 7 3, Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9SNE5S-33, de 19 02 '98, no valor
de R$ 3.138,00, natureza de despesa if 344041, fonte ri° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 13.994,00 ( Treze Mil, e
Novecentos e Nov enta e Quatro Reais). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de Alunos.
549.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestào 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58698, de 19:02.98, no valor
de R$ 2.099,00, natureza de despesa ir 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 053496, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAVRAS DO SUL RS, publicado no D.0.1; de 11'07'96,

Apostilamento ao cons ênio 1588 '94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARATA RS, publicado no D.O.0 de 20.0694. vigência até

vigência até 28.02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 37.430,00 ( Trinta e Sete Mil, e
Quatrocentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos . 1 571 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58535, de 19'02'98, no valor
de R$ 5.614,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 7.856,00 ( Sete Mil, e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais
) Dias de atendimento 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 314.A presente despesa correrá à
conta do orçamento- do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042'248 70132 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58714, de 19 D2 98, no valor de R$-1.178,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19:02.1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio if 556.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LIBERATO SALZANORS, publicado no DOU de

Apostilamento ao convénio n" 442'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARAL"RS, publicado no D.O.0 de 17.05.94, vigência até

24,05.94, vigência até 28,02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor:R$ 64.664,1)0 (
Sessenta e Quatro Mil, e Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento 200 dias letivos
Número Total de Alunos: 1.688.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58536,
de 19/02/98, no valor de R$ 9.699,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 D2 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma.Janeiro 9 8 .Valor:R$ 107.576,00 ( Cento e Sete Mil, e Quinhentos e Setenta e
Seis Reais ) Dias de atendimento 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.319.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042 724810132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE58539, de 1902 '98, no valor de R$ 16.136.00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19:02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAJEADORS, publicado no D.O.0 de 12.'05 94, s igência até
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Apostilatnento ao convênio n° 1203'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARIANA PIMENTEURS, publicado no D.O.0 de

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamento ao convênio n" 144694, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTENEGRO/RS, publicado no D.O.0 de 17/06/94,

10/06/94, vigência até 28/02 1 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 16.004,00 (
Dezesseis Mil, e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 629.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15-253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5870 I , de 19 02 98, no ator
de R$ 2.400,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 • Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacionalde Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p r oteinas.CronogramaJaneiro,98.Valor:R$ 240.7 12,00 ( Duzentos e
Quarenta Mil, e Setecentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 9.781.A presente despesa correrá à conta do orçamento do .ENDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho rf 98NE58543, de 19,02/98, no valor
de R$ 36.106,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNIDE.

Apostilamento ao convênio n° 4251'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARQUES DE SOUZA `RS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n" 1546 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MORMACORS, publicado no D.O.0 de 20/06/94, vigência

08110/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de p roteinas.Cronograma.Janeira98.Valor.R$ 17.240,00 (
Dezessete Mil, e Duzentos e Quarenta Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 690.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho -n° 98NE58753, de 190298, no s ator
de R$ 2.586,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98_Valor.R$ 12.1 02,00 ( Doze Mil, e Cento e
Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de Alunos: 494.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58726, de 19,02/98, no valor de R$ 1.815,00, natureza de
despesa n°344041,
44041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19i02,1-998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 432 ,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MAXIMILIANO DE ALMEIDA:RS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 1728,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MORRINHOS DO SULRS, publicado no D.0.11 de

17/05/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro.'98.Valor:R$ 30.712,00 ( Trinta
Mil, e Setecentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
I.276.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58540, de 19;02/98, no valor
de R$ 4.606,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

24'06'94, vigência até 28'02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 16.344,00 (
Dezesseis Mil, e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 662.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58695, de 19/02/98,
no valor de R$ 2.451,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n°122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1422/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MINAS DO LEAO/RS, publicado no D.O.0 de 17/06/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 11.820,00 ( Onze Mil, e
Oitocentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 48 1.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58721, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.773,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 842/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIRAGUAI/RS, publicado no D.O.0 de 01/06/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 50.524.00 ( Cinquenta Mil, e
Quinhentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I.359.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5854 1, de 19/02/98, no valor
de R$ 7.578,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLET1'1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3898/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTAURI/RS, publicado no D.O.0 de 12/01/95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 7.438,00 ( Sete Mil, e
Quatrocentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
292.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58542, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.115,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 059/95, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MORRO REDONDO/RS, publicado no D.O.0 de 22/05/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 25.876,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Oitocentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.013.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58544, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.881,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 1 22000000 . Data do apostilamento em
19/02/1 998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FlNIDE.
Apostilamento ao convênio n° 2446/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MORRO REUTER/RS, publicado no D.O.0 de 08/07/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 20.622,00 ( Vinte Mil, e
Seiscentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
840.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153 I 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE586 97, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.093,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 860/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MOSTARDAS/RS, publicado no D.O.0 de 01/06/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir. Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação-pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 50.544,00 ( Cinquenta Mil, e
Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.091 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58545, de 19/02/98, no valor
de R$ 7.581,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao cons ênio tf 441 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVLMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MUCUM RS, publicado no D.0.1.: de 17 05 94, s igência até
28'02'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto. protnos er o atendimento aos alunos matriudados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.janeiro 98.Valor.R$ 22.964,00 ( Vinte e Dois Mil, e Nos ecentos e Sessenta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 943.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n'
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 9RNE58546. de 19 02 98. no s ator de R$ 3.426,0t), natureza dc
despesa n° 344041, fonte Ir 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ AN'TONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 384 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE. DEsEN\ OLVINIENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NAO-ME-TOQUE RS, publicado no D.O.0 de 12 05 94,
s igência até 28:02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacienal
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograrna.Janeiro 98.Valor.R$ 59.548,00 ( Cinquenta e Nove
Mil, e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.489.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 _Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58547, de 19 (12 95, no s aior
de R$ 8.932,00, natureza de despesa ir 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998; por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 30395, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENN OL \ !MENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NICOLAU VERGUEIRO.RS, publicado no D.O.0 de
25'07'95, vigência até 28'02'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta de
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, Lom
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 3.722,00 Oito
Mil, e Setecentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 350.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58706, de 19.02.9S, no s alor
de R$ 1.308,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 440/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NONOAIRS, publicado no DOU de 17 05 94, vigência até
28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundainental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 100.936,00 ( Cem Mil, e Nov ecentos e Trinta e Seis Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos 2.564.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58548, de 1902.98, no valor de R$ 15.140,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilarnento ao convênio ir 56994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA ALVORADA RS, publicado no D.O.L: de 240594,
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Apostilamento ao convênio n" 12795, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA BOA VISTA RS, publicado no D.0.1.: de 07.'06;95,
vigência até 28 02'9 9, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 0" conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAC, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 9.236,00 ( Nove Mil, e
Duzentos e Trinta e Seis Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 394.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 0 8 042042-'24870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9RNE58690, de 190298, no valor
de R$ 1 385,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao cons ênio ir 56594. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA BRESCIA.RS, publicado no D.O.0 de 24/05/94,
vigência até 2%0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 99 8 , conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 19.682,00 ( Dezenove Mil, e
Seiscentos e Oitenta e Dois Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de Alunos:
1 5 7 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58551, de 19/02;98, no valor
de R$ 2 952,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/021 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ir 4201'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA CANDELARIA/RS, publicado no D.O.0 de
0-1 n '91 , vigência até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramalaneiro/98.Valor:R$ 13.116,00 ( Treze
Mil, e Cento e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 519.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58761, de 19;02.'98, no valor
de R$ 1 967,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilarnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 559.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA HARTZ/RS, publicado no D.O.0 de 03/10/95,
vigência até 28'02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 19.186,00 ( Dezenove Mil, e
Cento e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 809.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58552, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.877,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalmias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro'98.Va1or.R$ 13.716,00 ( Treze Mil, e
Setecentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 534.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE58549, de 19.02.98, no.'valor
de R$ 2.057,00, natureza de despesa n° 344041, fonte rr 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 160,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA PALMARS, publicado no D.O.0 de 08/06/95,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 31.396,00 ( Trinta e Hum Mil, e
Trezentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.249.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE58553, de 19.02,98, no valor
de R$ 4.709,00, natureza de despesa ir 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0506'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA BASSANO RS, publicado no D.O.0 de 05.07.96,

Apostilamento ao convênio n° 744 '94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA PETROPOLIS.'RS, publicado no D.O.0 de 27/05/94,

vigência até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 30.750,00 ( Trinta Mil, e
Setecentos e Cinquenta Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.271 .A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE58550, de 19;0198, no s alor
de R$ 4.612,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do ápostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina.Janeiro'98.Valor.R$ 55.370,00 ( Cinquenta e Cinco
Mil, e Trezentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2.247.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho- n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58554, de 19.02.98, no valor
de R$ 8.305,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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vigência até 28'02'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1999, conforme indicação a seguir Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 72.072,00 ( Setenta e Dois Mil,
e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 3.045.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LIG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 09042042'249 70132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58555, de 19 02 98, no s ator
de R$ 10.810,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio ri" 541'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLvimastro
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OSORIORS, publicado no D.O.0 de 24.05.94, vigência até
29 02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjetu. prumos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 49.808,00 ( Quarenta e Nove Mil, e Oitocentos e Oito
Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.060.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FINDE, código da L'G 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
09 042042'249 7 0132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58558. de 19 02 98, no s ator de R$ 7.451,00, natureza de
despesa ir 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilanaento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 7 232 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DEsENN oL‘IMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA RAMADA RS, publicado no DOI' de 27 11,97,

Apostilamento ao com énio n" 1585 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAIM FILHO RS, publicado no D.O.LI de 20 0694, vigência

vigência até 28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1999, conforme indicação a seguir.Objeto. prontos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalõrias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98 Valor.R$ 11.876.00 ( Onze Mil, e
Oitocentos e Setenta e Seis Reais 1. Dias de atendimento 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
467.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LIG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NF58556. de 19 02 08, no valor
de R$ 1,781,00, natureza de despesa n 344041. fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 ()2 9 0 , com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 19 09 , conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 119 gramas de proteínas,CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 22.698,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Seiscentos e Nos emita e Oito Reais 1, Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
929 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042 724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58559, de 19 , 02 98, no valor
de R$ 3 404,00, natureza de despesa ti." 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19. 02 1-998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FINDE.

Apostilamento ao convênio n" 2464 94, firmado entre o FINDO NACIONAL DE DEsEN‘ 01.A1MENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA SANTA RITA RS, publicado no D.O.L' de 08 07 94,
vigência até 2802'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1999, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 66.252,00 ( Sessenta e Seis Mil,
e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
2.651 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 98NE58744, de 19.02 98, no salor
de R$ 9.937,00, natureza de despesa n° 344041, fonte II' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao cons &aio ri" 4109 94, filmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOU'ImENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALMARES DO SUL RS, publicado no D.O.0 de 20/01,95,
vigência até 28 (12 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 19 09 , conforme indicação a seguirObjeto, prumos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamentai, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro.98.Valor.R$ 57.434,00 ( Cinquenta e Sete
Mil, e Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 2.314.A presente despesa correrá à conta do orçamento do 1'7-NIDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri" 98NE58560, de 19,02,98, no valor
de R$ 8.615,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02.'1998, por JOSÉ ANTONIO CAR_LETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 1204,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVO BARREIRORS, publicado no D.O.L; de 10,06,94.

Apostilamento ao convênio n° 244794, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALMEIRA DAS MISSOES,RS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao com ênio n 43994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA PRATA RS, publicado no D.O.0 de 17.05.94,

e

vigência até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do niesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 34.020,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 91 7.A presente despesa
correrá à contudo orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98N'E58689, de 19,02,98, no valor de R$ 5.103,00. natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19,02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

09'07 '94, vigência até 29'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1999, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos- uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramalaneiro'98.Valor:R$ 322.280,00 (
Trezentos e Vinte e Dois Mil, e Duzentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos- 8 456 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
LIG 1531 7 3, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58561,
de 19'02'99, no valor de R$ 48.342,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2705'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVO HAMBURGORS, publicado no DOU de 02 08 94,

Apostilamento ao cons ênio 1726.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO,CE, publicado no D.O.0 de 24/06/94,

vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na eduéação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor:R$ 596.204,00 ( Quinhentos e
Noventa e Seis Mil, e Duzentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letis os. Número Total
de Alunos: 25.557.A presente despesa correrá à conta do orçamento do F INDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58557, de 19'02'98,
no valor de R$ 89.403,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
-em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 229.400,00 ( Duzentos e Vinte e
Nove Mil, e Quatrocentos Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
6.42I .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE557I 1, de 19,02,98, no valor
de R$ 34.410,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2044/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de NOVO TIRADENTESRS, publicado no D.O.0 de 01'07'94,
vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 15.160,00 ( Quinze Mil, e Cento
e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 610.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58691, de 19'02.'98, no valor de R$ 2.274,00,
naturéza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19:01'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilarnento ao convênio n° 30594, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FORQUILHA, CE, publicado no D.O.0 de 050594, vigência

DA EDUCAÇÃO

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1999, conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna.Janeiro.98.Valor.R$ 135.634,00 ( Cento e Trinta e
Cinco Mil, e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 6.082.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho ri" 08042042724870120 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE55712, de 19/02,98,
no valor de R$ 20.345,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao cons ênio n° 413794, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FORTALEZA CE, publicado no D O 1.' de 2001 95, s igência
até 2802.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promm er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar P:\lAE , garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 9R.Valor.R$ 3.517.420,00 ( Três Milhões,
Quinhentos e Dezessete Mil, e Quatrocentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos,.
Número Total de Alunos. I44.632.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55713,
de 19102/98, no valor de R$ 526.466,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 2461,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FORTEVICE, publicado no D.O.0 de 08.07 94, s igência até
28,02,99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronogramaianeiro,'98.Valor.R$ 117.772,00 ( Cento e Dezessete Mil, e Setecentos e
Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letisos. Número Total de Alunos. 4.982.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55831, de 19/02/98, no valor
de R$ 17.665,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento a0 convênio n° 1436,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FRECHEIRINHA CE, publicado no D.O.0 de 17.0694,
vigência até 28102,99, com o objetivo de indicar os recursos ,pecessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,'98.Valor:R$ 82.958,00 ( Oitenta e Dois Mil,
e Novecentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 3.643.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55714, de 19/02/98, no valor
de R$ 12.443,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 703194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura -Municipal de GENERAL SAMPAIO/CE, publicado no D.O.0 de 27.'05.'94,
vigência até 28;02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro.'98,Valor:R$ 46.352,00 ( Quarenta e Seis Mil,
e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letis os. Número Total de Alunos:
1.933.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograráa, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55715, de 19.'02198, no valor
de R$ 6.952,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1057'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GRACA'CE, publicado no DOU de 100694, vigência até
28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1991,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 236 204,00 ( Duzentos e Trinta e Seis Mil, e Duzentos e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.589.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°-08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55716, de 19/02/98, no valor de R$ 35.430,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLEM - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4138'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GRANJA 'CE, publicado no D.O.0 de 20'01'95, s igência até
28.02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
-conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino, fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas:Cronogramaianeiro '98.Valor:R$ 291.684,00 ( Duzentos e Nos enta e Hum Mil, e Seiscentos
e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 9.558.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 -dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55717, de 19102 198, no-valor
de R$ 43.752,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2207.'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GRANJEIRO'CE, publicado no D.O I: de 01'07 94, vigência
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até 2102 99, Com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 991 , conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 52.980,00 ( Cinquenta e Dois
Mil, e Nos ecentos e Oitenta Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos:
1 NI) A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042(142724570120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55718, de 19.02.98, no valor
de R$ ".047,00, natureza de despesa O' 344041, fonte n" 1221)00000 . Data do apostilamento em
19 '02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao com ènio 327 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GROAIRAS/CE, publicado no D.O.0 de 06/05/94, vigência
até 21'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1991, conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à coma do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma-Janeiro '91 Valor R$ 66.022,00 ( Sessenta e Seis Mil,
e Vinte e Dois Reais ) Dias de atendimento- 200 dias letivos Número Total de Alunos. 2.857.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°01042042724170120 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55719, de 19'02'98, no valor de R$ 9.903,00,
natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 Data do apostilamento em 19'02'1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE,
Apostilamento ao convênio rf 1904/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUA1UBA/CE, publicado no D.O.0 de 28/06/94, vigência
até 21'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas Urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma Janeiro 91 Valor:R$ 108.028,00 ( Cento e Oito Mil, e
Vinte e Oito Reais ) Dias de atendimento 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.800.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°01042042 1 24870120 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55720, de 19'02'98, no valor de R$ 16.204,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n" 12200000(1 Data do apostilamento em 19021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2501/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARACIABA DO NORTE/CE, publicado no D.O.0 de
13'07'94, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:RS 380.524,00 (
Trezentos e Oitenta Mil, e Quinhentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos- 12 010 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 1531 73, Gestão 15253, programa de trabalho n° 01042042 724870120 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55721,
de 19'02'98, no valor de R$ 57.076,00, natureza de despesa II' 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n° 1449/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARAMIRANGA/CE, publicado no D.O.0 de 17/06/94,
sigência até 2802.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 40.966,00 ( Quarenta Mil, e
Nos ecentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.777A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55722, de 19.02.98, no valor
de R$ 6.144,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19:021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 315/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de HIDROLANDIA/CE, publicado no D.O.0 de 06/05/94,
vigência até 2802'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
qttilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 155.920,00 ( Cento e Cinquenta
e Cinco Mil, e Nos ecentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de
Alunos. 4.507.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à : conta da Nota de Empenho n" 98NE55723, de 19'02'98, no valor
de R$ 23.388,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n° 1665/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de HORIZONTE/CE, publicado no D.O.0 de 22/06/94, vigência
até 28'02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir:Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
___
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pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma Janeiro 9C Valor R$ 195 502,00 ( Cento e Nos enta e
Oito Mil, e Quinhentos e Dois Reais ) Dias de atendimento 200 dias letis os Número Total de Alunos.
8.493.A presente despesa correrá à conta do orçamento do F'NDE, código da UG 1531"3, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 080420427248 70120 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 95NE55"24, de 19 02 98, no s ator
de R$ 29.775,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 625 , 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBARETAMA'CE, publicado no DOU de 2310'95,
vigência até 28 102/99, com o objetivo de indicar os, recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma-Janeiro "98 Valor:R$ 144.036,00 ( Cento e Quarenta e
Quatro Mil. e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento- 200 dias letivos Número Total de Alunos:
4.135.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55725, de 1902'98, no valor
de R$ 21.605,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3608 194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBIAPINA /CE, publicado no D.O U de 06 ,01 ,95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98 Valor:R$ 182 018,00 ( Cento e Oitenta e Dois Mil, e Dezoito Reais
) Dias de atendimentor 200 dias letivos Número Total de Alunos- 8.202.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão -15253, programa de trabalho n°
08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55726, de 19/02/98, no valor de R$ 27.302,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/021 998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 322/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBICUITINGA/CE, publicado no DOU de 06/05'94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 64.372,00 ( Sessenta e Quatro
Mil, e Trezentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.674.A presente despesa correrá à conta do orçam
. ento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55727, de 19/02/98, no valor
de R$ 9.655,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 32094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ICAPUI 'CE, publicado no D.O.0 de 0605 '94, s igência até
28'02'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo peio menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteírms.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 119.986,00 ( Cento e Dezenos e Mil, e Nos ecentos e
Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.932.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograrna, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55728, de 19 02 98, no s alor de R$ 17.997,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 .-Data do apostilamento em 1902.1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao cons ênio n° 109494. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ICO CE, publicado no DOU de 10 06 94, s igência até
28'0299, com o objetivo-de indicar os recursas necessários à execução do mesmo no exercício de 1993,
conforme indicação a seguir Objeto, promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 425.732,00 ( Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil, e
Setecentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
17.546.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55729, de 19. 02. 98. no s ator
de R$ 63.859,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao com énio n° 1110 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IGLATU CE, publicado no DOU de 10 0694, s, igência até
28'02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto_ promos ei o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
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Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 478.636,00 ( Quatrocentos e Setenta e Oito Mil, e
Seiscentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
I9.836.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98'NE55730, de 1902,98, no valor
de R$ 71.795,00, natureza de despesa n'' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19.02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 231-95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1NDEPENDENCIA/CE, publicado no D.O.0 de 10107195,
vigência até 28.02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 171.110,00 ( Cento e Setenta e
Hum Mil, e Cento e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
7.482,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 05042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados reOursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55731, de 19/02/98, no valor
de R$ 25.666.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19,02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4224;97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IPAPORANGA/CE. publicado no D.O.0 de 07/10/97,
vigência até 28,0199. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 123.236,00 ( Cento e Vinte e
Três Mil, e Duzentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.524.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55732, de 19/02/98, no valor
de R$ 18.485,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
-Apostilamento ao convênio tf 646/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IPAUMIRIM/CE, publicado no D.O.0 de 26/05/94, vigência
até 28/0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 70.826,00 ( Setenta Mil, e
Oitocentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.178.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55733, de 19/02/98, no valor
de R$ 10.623,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilaménto em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 0542/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IPU'CE, publicado no D.O.0 de 1 I'07:96, vigência até
28 '02'99, com o objetis.o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 352.454,00 ( Trezentos e Cinquenta e Dois Mil, e
Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reajs ). Dias de atendimento: 200 dias. letis os. Número Total de
Alunos. 1-4.782.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55734, de 19'02'98,
no s alor d R$ 52.868,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2206/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IPUEIRAS 'CE, publicado no D.O.0 de 010794, vigência
até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1995, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 409.100,00 ( Qtiatrocentos e
Nove Mil, e Cem Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 11.771.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 0 5 042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55735, de 19'02.'98, no valor
de R$ 61.339,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1109/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME.NTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IRACEMA.'CE, publicado no D.O.0 de 10.06.94, vigência
até 250299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1995, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar
PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
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quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor R$ 10 7 622,00 ( Cento e Sete Mil, e
Seiscentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
4.436.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho ir 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55736, de 19'02'98, no valor
de R$ 16.143,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf 803'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOI VIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAICABA'CE, publicado no D O I r de 30/0 v94, vigência
até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98 Valor:R$ 41 042,00 ( Quarenta e Hum
Mil, e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos- I 7 32 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 7 3, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55737, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.1 56,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 859'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAITE sTGA 'CE, publicado no D O U de 01'0694, vigência

até 28'02'99, coto-o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamenta l , da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor-R$ 175 736,00 ( Cento e Setenta e
Cinco Mil, e Setecentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento- 200 dias letivos Número Total de
Alunos: 7.458.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
98NE55827, de 19 102'98, no valor
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho
de R$ 26.360,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

e

Apostilamento ao convênio n° 1006'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAPAGE'CE, publicado no D OU de 10'06'94, vigência até
28.'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 199S,

conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 292.790,00 ( Duzentos e Noventa e Dois Mil, e Setecentos
e Noventa Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Alunos . 12 757.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870120 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55738, de 19/02/98, no valor de R$ 43.918,00,
natureza de despesa n°34404!, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
. Apostilamento ao convênio n° 335.94, fumado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAPIPOCACE, publicado no D.O.0 de 1105:94, vigência
até 28/02.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 461.174,00 ( Quatrocentos e
Sessenta e Hum Mil, e Cento e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 19.348.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55739,
de 19/02/98, no valor de R$ 69.176,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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1.0 086 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55741, de 19,02.98, no valor
de R$ 36.030,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3349/97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITATIRA/CE, publicado no D.O.0 de 11/09/97, vigência até
28/02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do tnesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 223.200,00 ( Duzentos e Vinte e Três Mil, e Duzentos
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 6.175.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograrna, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ir 981NE55742, de 19,02,98, no valor de R$ 33.480,00, natureza
de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 . Data co apostilamento em 19,02;1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4225/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAGUARETAMA/CE, publicado no D.O.0 de 23/01/95,
vigência até 28;02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 127.992,00 ( Cento e Vinte e
Sete Mil, e Novecentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 5.409.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55743, de 19/02/98,
no valor de RS 19.198.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n 0 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 620/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAGUARIBARA/CE, publicado no D.O.0 de 26/05/94,
vigência até 28;0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 86.580,00 ( Oitenta e Seis Mil, e
Quinhentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.420.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55744, de 19,'02,'98, no valor
de R$ 12.987,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilarnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio if 415/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAGUARIBE 'CE, publicado no D.O.0 de 16/05'94, vigência

até 28.02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural; à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 237 352,00 ( Duzentos e Trinta
e Sete Mil, e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total
de-Alunos: 10.005.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, forani alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55745, de 19/02/98,
no valor de R$ 35.602,00, natureza de despesa n" 344041, fonte tf 122000000 Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE
Apostilamento ao convênio n° 418/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Apostilamento ao convênio n° 346,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAPIUNA/CE, publicado no D.O.0 de 11,05,94, vigência
até 28,02,99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prontos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro/98.Valor.R$ 204.396,00 ( Duzentos e Quatro
Mil, e Trezentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 5.819.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55740, de 19.0198, no valor
de R$ 30.643,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4224,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAREMACE, publicado no D.O.0 de 23.01.95, vigência
até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor.R$ 240.200,00 ( Duzentos e
Quarenta Mil, e Duzentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAGUARUANA 'CE, publicado no D.O.0 de 16/05/94,

vigência até 28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento-aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 188.238,00 ( Cento e Oitenta e
Oito Mil, e Duzentos e Trinta e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de
Alunos. 7.997.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n°08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55746, de 19'02'98, no valor
de R$ 28.235,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1100/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
-DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JARDIM'CE, publicado no D.O.0 de 10'0694, Vigência até
28.02.99, com o Objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro"98.Valor:R$ 171.904,00 ( Cento e Setenta e Hum Mil, e Novecentos e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.775.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
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trabalho tf 0 g042042 7248 7 0120 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55 741, de 190298, no valor de R$ 25.785,00,
natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 33494. firmado entre o RINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JATI CE, publicado no D.O.L. de I 1 05 94. 'vigência até
2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 63.182,00 ( Sessenta e Três Mil, e Cento e Oitenta e Dois
Reais ). Dias de atendimento- 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 2.583.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n'
08042042724870120 Inicialmente, para atender os primeiros 31) dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho o" 981\1E55748, de 19 02 98, no s alor de R$ 9.477,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 (12 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio o' 258194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JIJOCA DE JERICOACOARA CE, publicado no D.O.0 de
14 , 07/94, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 72.668,00-( Setenta
e Dois Mil, e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total
de Alunos . 3 I46.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 918NE55829, de 19.02 98,
no valor de R$ 10.900,00, natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 306194, fumado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JUAZEIRO DO NORTE 'CE, publicado no D.O,U de
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código da LT G 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870120, Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°
98NE55752, de 19 02 98, no s ator de R$ 38.352,00, natureza de despesa n°344(141, fonte n° 122000000
Data do apostilamento em 19/02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do
FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 3924 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MADALENA CE, publicado no D.O.0 de 12 , 0195, vigência

até 2 8 '02'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.'Valor.R$ 86.220,00 ( Oitenta e Seis Mil, e
Duzentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos: 3.727.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o" 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri' 98NE55753, de 19/0298, no valor
de R$ 12.933,00, natureza de despesa n" 344041. fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 389494. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARACANAUCE, publicado no D.O.0 de 12/01/95,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protei nas.Cronograma.Janeiro;98.'Valor.R$ 1.082.788,00 ( Hum Milhão,
Oitenta e Dois Mil, e Setecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atenditnento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos 42.567.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 080420427248'70120 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55754,
de 19'02'98, no valor de R$ 161.899,00, natureza de despesa n° 344041, "fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1055'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARANGUAPE CE, publicado no D.O.0 de 10/06/94.

05/05/94, vigência até 28 , 02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 1.157.902,00 (
Hum Milhão, Cento e Cinquenta e Sete Mil, e Novecentos e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias
letivos. Número Total de Alunos: 48.900.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o"
98NE55749, de 19 ,0298, no valor de R$ 173.685,00, natureza de despesa n° 344041, fonte o"
122000000 . Data do apostilamento em 19'021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI SecretárioExecutivo do FNDE.

vigência até 28'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 530.290,00 ( Quinhentos e
Trinta Mil, e Duzentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos- 21 953.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870120 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55755, de 19/02/98,
no valor de R$ 79.484,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19 , 02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 331/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JUCAS/CE, publicado no DOU de I 1/05/94, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 307,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARCO/CE, publicado no D.O.0 de 05/05/94, vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 159.724,00 ( Cento e Cinquenta e Nove Mil, e Setecentos
e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.721.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55750, de 19/02/98, no valor
de R$ 23.958,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteína s.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 188.434,00 ( Cento e Oitenta e Oito Mil, e Quatrocentos e
Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 7.941.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55756, de 19/02/98, no valor
de R$ 28.265,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n° 301/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, publicado no D.O.0 de
05/05/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, copfonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 212.584,00 (
Duzentos e Doze Mil. e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 8.823.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55751,
de 19/02/98, no valor de R$ 31.887,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 627/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARTINOPOLE/CE, publicado no D.O.0 de 26/05/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de pr oteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 91.348,00 ( Noventa e Hum Mil,
e Trezentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.025.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55757, de 19/02/98, no valor
de R$ 13.702,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1439/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LIMOEIRO DO NORTE/CE, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio o° 416/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MAURITI/CE, publicado no D.O.0 de 16/05/94, vigência até

17/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 255.682,00 (
Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, e Seiscentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias
letivos. Número Total de Alunos: 10.598.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e09 gramas
de proteinas. Cron ograma:Janeiro/98.Valor:R$ 295.580,00 ( Duzentos e Noventa e Cinco Mil, e
Quinhentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 12.321 .A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. códino da UG 153173, Gestão 15253,
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programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o° 98NE55758, de 19'02'98, no valor
de R$ 44.337,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55764,
de 19 02 98. no valor de RS 58.278,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19.02. 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE
Apostilamento ao convênio n" 2564-94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Apostilamento ao convênio n" 750 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MERUOCA, CE, publicado no D.O.0 de 27-05,94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valorld 96.216,00 ( Noventa e Seis Mil,
e Duzentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 2110-dias letivos. Número Total de Alunos. 4.497.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o° 98NE55759, de 19/0198, no s alor
de RS 14.432,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 63194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MILAGRES , CE, publicado no D.O.0 de 26,05 94, vigência
até 28/02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98,Valor:R$ 207.346,01) ( Duzentos e Sete
Mil, e Trezentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 9.356.A presente despesa-correrá à conta do orçatnento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°0804204272487012)) . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o" 98NE55760, de 190298. no valor
de R$ 31.101,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 389294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MILHA, CE, publicado no DOU de 12/01/95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 76.558,00 ( Setenta e Seis Mil, e Quinhentos e Cinquenta e
Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.266.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870120 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55761, de 19/02/98, no valor de R$ 11,483,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilarnento ao convênio ir 321,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIRA1MA. CE, publicado no DOU de 06.05,94, vigência
até 28;02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 98.882,00 (Noventa e Oito Mil,
e Oitocentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
4.018.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o° 981\1E55762, de 19,02,98, no valor
de R$ 14.832,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio o° 2525,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MISSA° VELHA CE, publicado no D.O.0 de 13.07 94,
vigência até 28;0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 252.510,00 ( Duzentos e
Cinquenta e Dois Mil, e Quinhentos e Dez Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 10.973.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o° 98NE55763, de 19;02.98,
no valor de R$ 37.876.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 048296, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MOMBACA CE, publicado no D.O.0 de 05,07,96, vigência
até 28;0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 388.524,00 ( Trezentos e
Oitenta e Oito Mil, e Quinhentos e Vinte e Quatro Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 11.097.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253. orourama de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os
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vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. confonne indicação a seguir:Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.ValorR$ 489.634,011 ( Quatrocentos e
Oitenta e Nove Mil, e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: I9.923.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870120 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55765,
de 19 02 98, no valor de RS 73.445,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostamento em 19 02 199R, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostamento ao convênio ri° 35994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MORAUJO/CE, publicado no D.O.0 de 12/05/94, vigência
até 28 02 99, com o objetivo de indicai os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos tnatriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramajaneiro/98.Valorld 55.104,00 ( Cinquenta e Cinco
Mil, e Cento e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.359.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55766, de 19/02/98, no valor
de RS 8.265,00, natureza de despesa n" 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19; 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 41)0,94, finnadó entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MOR.RINHOS/CE, publicado no D.O.0 de 16/05/94,
vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 141.002,00 ( Cento e Quarenta e
Hum Mil. e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.457.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55767, de 19/02/98, no valor
de R$ 21.150,00, natureza de despesa o° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio o' 746/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MUCAMBO'CE, publicado no D.O.0 de 12'11.'96, vigência
até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 107.204,00 ( Cento e Sete Mil, e
Duzentos e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.428.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o° 08042042 724870120 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55768, de 19'02'98. no valor
de R$ 16.080,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 313/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENvOLvIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA RUSSAS'CE, publicado no D.O.0 de 06'05/94,
vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma-Janeiro'98 Valor:R$ 205.146,00 ( Duzentos e Cinco
Mil, e Cento e Quarenta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
8 .461.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o° 080420427248 70120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE55769, de 19'02'98, no valor
de R$ 30.7 7 1,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 326/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OCARA CE, publicado no DOU de 0605'94, vigência até
28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas,Cronograma:Janeiro98 Valor:R$ 180.362,00 ( Cento e Oitenta Mil, e Trezentos e Sessenta e
Dois Reais ) Dias de atendimento • 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 7.441.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da l'G 1531 7 3. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042 724 8701.20 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE557 70. de 19'0298, no valor de R$ 27.054.00. natureza
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de despesa IV 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 191021 998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3181'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OROS/CE, publicado no D.O.0 de 23'11;94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promovei o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.ValonRS 144.516,00 ( Cento e Quarenta e Quatro Mil, e Quinhentos
e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.345.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de
trabalho n° 0804204272487012(1 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55771, de 19;02/98, no valor de R$ 21.677,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19,02,1998, por JOSÉ
ANTONIO -CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 304/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PACAJUS/CE, publicado no D.O.0 de 05/05/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.ValonR$ 269.034,00 ( Duzentos e Sessenta e Nove Mil, e Trinta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 11.132.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55772, de 19/02/98, no valor de R$ 40.355,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19,02,1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 645/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PACATUBA/CE, publicado no D.O.0 de 26/05/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.ValonR$ 282.114,00 ( Duzentos e Oitenta
e Dois Mil, e Cento e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
11.851.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55773, de 19/02/98, no valor
de R$ 42.317,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n's 2204'94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PACOTPCE, publicado no D.O.0 de 01:0794, vigência até
28102/99, cotn o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro98,Valor:R$ 84.472,00 ( Oitenta e Quatro Mil. e Quatrocentos e Setenta
e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.523.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55774, de 19'0298, no valor de R$ 12.660,00,
natureza de despesa n°34404!. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/0211998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 303/94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALMACIA/CE, publicado no D.O.0 de 05/05/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 76.772,00 ( Setenta e Seis Mil, e
Setecentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.397.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55777, de 19/02/98, no valor
de R$ 11.515,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3893'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARACURI.PCE, publicado no D.O.0 de 12/01/95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 175.484,00 ( Cento e Setenta e
Cinco Mil, e Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 7.374.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55778,
de 19/02/98, no valor de R$ 26.322,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 673'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARAIPABA/CE, publicado no D.O.0 de 26/05/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 200.428,00 ( Duzentos Mil, e
Quatrocentos e vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
8.503.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55779, de 19/02/98, no valor
de R$ 30.064,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3888/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARAIvIBU/CE, publicado no D.O.0 de 12/01
195, vigência
até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma.janeiro.98.ValonR$ 193.590,00 ( Cento e Noventa e
Très Mil, e Quinhentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 8 982.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n" 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55780, de 19/02/98, no valor
de R$ 29 038,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n." 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1451/94, firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARAMOTI/CE, publicado no D.O.0 de 17/06/94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 1065.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PACUJA,CE, publicado no D.O.0 de 10106,94, vigência até
28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promoser o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro.98.Valor:R$ 49.658,00 ( Quarenta e Nove Mil, e Seiscentos e
Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.198.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55775, de 19/02,98, no valor
de R$ 7.448,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 175.644,00 ( Cento e Setenta e
Cinco Mil, e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 5.047.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55781,
de 19/02/98, no valor de R$ 26.346,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2541'94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeintra Municipal de PALHANO 'CE, publicado no D.0.1; de 13:07 94, s igência

Apostilamento ao convênio n° 1946,94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRA BRANCA:CE, publicado no D.O.0 de 28/06/94,

até 28/02/99, cotp o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 76.644,00 ( Setenta e Seis Mil, e
Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
3 244.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNrDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 080420427248 7 0120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenhe n" 98NE55776, de 1902.98, no 'valor
de R$ 11.496,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana -e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.ValonR$ 445.744,00 ( Quatrocentos e
Quarenta e Cinco Mil, e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais ), Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 12.139.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho if 08042042724870120. Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55782,
de 19'02'98. no valor de R$ 66.861,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao coas ênio ri" 1450 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PENTECOSTE CE, publicado no D.0.1: de 17 06 94,
igência até 28:02.99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 168.194,00 ( Cento e Sessenta e
Oito Mil, e Cento e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 7.1 69.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 1531'3., Gestão
1525$, programa de trabalho n" 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 95NE55783, de 19 02 '98, no Nalor
de R$ 25.229,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1 9/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao conv ènio n" 73694, firmado entre o FUNDO NACIONAL Dt DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTEIRAS CE, publicado no D.O.0 de 27.05194, vigência
até 29 02 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 099, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e ( 19 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 211.864,00 ( Duzentos e Onze
Mil, e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos 6 092 A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042 7248 -'0120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55789, de 19.02.98, no valor
de R$ 31 '79,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19'02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 110194, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de POTIRETAMA CE, publicado no D.O.0 de 1006,94,
vigência até 29 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no

Apostilamento ao coas ênio n' 327794, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE. DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEREIRO. CE, publicado no 1/0.1: de 07 1294. vigência até
28.02,99, corno objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 183.112,00 ( Cento e Oitenta e Três Mil, e Cento e Doze
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.925.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
080420427248701 20 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55784, de 19 0298, no s alor de R$ 2.466,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilmnento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

exercício de 19 95 , conforme indicação a seguirObjeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 44.062,00 ( Quarenta e Quatro
Mil, e Sessenta e Dois Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.860.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LIG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 09042042 724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
croriograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55790, de 19,02/98, no valor
de R$ 6.609,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETFI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao cons ênio n° 324.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PPNDORETAMA CE. publicado no D.0.1: de 06 . 05 94,

Apostilamento ao convênio n" 166794, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUITERIANOPOLIS/CE, publicado no D.O.0 de 22/06/94,

vigência até 28,02.99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimente aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ li 3.596,00 ( Cento e Treze Mil,
e Oitocentos e Nov enta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
4.869.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 1525$,
programa de trabalho n" 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55755, de 1902 '9 5 , no valor
de R$ 17.084,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de I 9 95 , conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de .Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 00 gramas de proternas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 149.888,00 ( Cento e Quarenta e
Nov e Mil, e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos 4 5 29.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55791, de 19102/98, no valor
de R$ 22.483,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0447/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Murlicipal de PIQUET CARNEIRO/CE, publicado no DOU de 02'07'96,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998„ conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.ValorR$ 90.968,00 ( Noventa Mil, e
Novecentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.908.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
crorjograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55 786, de 19'02'98, no valor
de R$ 13.645,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 347í94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUIXADA/CE, publicado no D.O.0 de 11/05/94, vigência
até 28;02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 297.416,00 ( Duzentos e
Noventa e Sete Mil, e Quatrocentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 13.342.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55792,
de 19;02/98, no valor de R$ 44.612,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 050/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRES FERREIRA'CE, publicado no DOU de 19'03/96,

Apostilamento ao convênio n° 3910/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUIXELO/CE, publicado no D.O.0 de 12/01/95, vigência até

DA EDUCAÇÃO

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 131.068,00 ( Cento e Trinta e
Hum Mil, e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.290.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55787, de 19'02'98, no valor
de R$ 19.660,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28;02;99, com b objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro198.Valor:R$ 115.352,00 ( Cento e Quinze Mil, e Trezentos e Cinquenta
e Dois Reais ). Dias tie atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.645.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870120 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE55793, de 19/02/98, no valor de R$ 17.302,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1215/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORANGA/CE, publicado no D.O.0 de 14/06/94, vigência

Apostilamento ao convênio n" 640,94, firmado entre o RINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUIXERAMOBIM/CE, publicado no D.O.0 de 26/05/94,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
cluilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 83.152,00 ( Oitenta e Três Mil,
e Cento e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.511.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55788, de 19'02/98, no valor
de R$ 12.472,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28;02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeirol98.Valor:R$ 381.902,00 ( Trezentos e
Oitenta e Hum Mil, e Novecentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. I6.424.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalhe n°08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55794, de 19/02/98,
no valor de R$ 57.285,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE7TI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Aposulamento ao cons énio n" 3930 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de -QUIXERE CE, publicado no D.O.0 de 12 01 95, igênc i a até

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamento ao convênio n" 3362 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTANA DO ACARAU CE, publicado no D.O.0 de
20 1294, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo

28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir:Objeto. pomos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteírtas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 86.164,00 ( Oitenta e Seis Mil, e Cento e Sessenta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total de Alunos. 3.671.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L:G 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n 0 08042042724$70120 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55795, de 19 02 98, no valor de RS 12.924,00,
. 1998, por JOSÉ
natureza de despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 1902
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

no exercício de 199 8, conforme indicação a seguir Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 9 8 .Valor:R$ 173.942,00 ( Cento
e Setenta e Três Mil, e Nov ecentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 7.781.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da
L'G 153173. Gestão 15253. programa de trabalho n" 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os
primeiros 3(1 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55800,
de 19 02 98, no valor de RS 26.091,00, natureza de despesa 0 0 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 317.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de REDENCAO.CE, publicado no D.0.1' de 06 05 94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 784997. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTANA DO CARIRI/CE, publicado no D.O.0 de

até 28,0199, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro/98.Valor.RS 108.246,00 ( Cento e Oito Mil, e
Duzentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
4.705.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55796, de 19 02 98, no s alor
de R$ 16.236,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

03 12 97, s igência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1 998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 97.288,00 (
Noventa e Sete Mil. e Duzentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 4.500.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
1531 73, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55801' ,
de 19'02'98, no valor de R$ 14.593,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19'02.'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Aposnlamento ao convênio n° 243.95, firmado entre 0 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RERIUTABA/CE, publicado no D.O.0 de 10:07:95, vigência

Apostilamento ao convênio n° 64294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO BENEDITO/CE, publicado no D.O.0 de 26/05/94,

até 28,02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro:98.Valor.R$ 216.308,00 ( Duzentos e
Dezesseis Mil, e Trezentos e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 6.625.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55797, de 19.02:98, no valor
de RS 32.446,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1995, conforme indicação a seguir Objeto' promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 435.340,00 ( Quatrocentos e
Trinta e Cinco Mil, e Trezentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 13.l48 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho 00 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55803, de 1910298,
no valor de R$ 65.301,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 671/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RUSSAS'CE, publicado no DOU de 26'05'94, vigência até

Apostilatnento ao convênio n" 1112194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO GONCALO DO AMARANTE/CE, publicado no D.O.0

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
cánforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 344.672,00 ( Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, e
Seiscentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
14.893.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55798, de 19'02'98, no valor
de R$ 51.700,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

de 10.'06.'94, vigência até 28102;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cr000grama:Janeiro/98.Valor:R$ 224.196.00 (
Duzentos e Vinte e Quatro Mil, e Cento e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 9.380.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n" 08042042724870120. Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55804,
de 19:01'98, no valor de R$ 33.629,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1438/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SABOEIRO 10E. publicado no DOU de 1706'94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 632 :94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DO JAGUARIBE/CE, publicado no D.O.0 de

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeircr98.ValorRS 194.736,00 ( Cento e Noventa e
Quatro Mil, e Setecentos e Trinta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 5.210.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55799, de 19 02 98, no valor
de RS 29.210,00, natureza de despesa 0 0 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

260594, vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 50.174,00 (
Cinquenta Mil, e Cento e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 2.192.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n's (18042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55805, de 19/0198,
no v al or de R$ 7.526.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.

Apostilamento ao convênio n° 4140'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA QUITERIA`CE, publicado no DOU de 20 01 95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro'98.ValorRS 361.870,00 ( Trezentos e
Sessenta e Hum Mil, e Oitocentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 15.177.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55802,
de 19/02/98, no valor de R$ 54.249,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 1214,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO LUIS DO CURLICE, publicado no DOU de 14/06/94,
vigência até 28/02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 96.910,00 ( Noventa e Seis Mil,
e Nov ecentos e Dez Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.898.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55806, de 19/02/98, no valor
de R$ 14.536,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n' 102994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
'DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SENADOR PONIPEU CE, publicado no D.0.1.1 de 10 (1694.

DA

SEÇÃO 3

115

Apostilamento ao convênio n° 1059 , 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAUA/CE, publicado no D.O.0 de 10/06/94, vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar ds recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir. Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro , 98.Valor:R$ I 09.3 46,00 ( Cento e Nove Mil,
e Trezentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
5.037.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724871)120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE558 O 7, de 19'02'98, no valor
de R$ 16.4 01,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

28-02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na eduçação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNA E. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de pr oteínas,Cronograina:Janeiro 98.Valor:R$ 263.398,00 ( Duzentos e Sessenta e Três Mil, e Trezentos
e Noventa • e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1-1.388.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153 1 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870120 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55813, de 19/02/98, no valor
de R$ 3 9.509,00, natureza de despesa n" 344(141, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19.02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0448/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SOBRAUCE, publicado no D.O.0 de 02 07 96, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 1718 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TEJUCUOCA/CE, publicado no D.O.0 de 24/06/94, vigência

28102199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mal, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 475.084,00 ( Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil, e
Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Alunos: 21.311.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55808, de 190298, no valor
de R$ 71.2 19,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro/98,Va1or:R$ 153.968,00 ( Cento e Cinquenta
e Três Mil, e Novecentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número T
de Alunos: 4.I74.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870120 _Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE5 5 814, de 19/02/98,
no valor de R$ 23.095,00, natureza de despesa n o 344041, fonte n° 122000000 , Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretár;o-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 428/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SOLONOPOLE/CE, publicado TIO D.O.0 de 16/05/94,

Apostilamento ao convênio n° 302/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de T1ANGUA/CE, publicado no D.O.0 de 05/05/94, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 106.024,00 ( Cento e Seis Mil, e
Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.10 0.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 1 5253,
programa de trabalho n° 0804 2042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55809, de 19'02'98, no valor
de R$ 15.9 03,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:janeiro/9 8.Valor:R$ 380.144,00 ( Trezentos e
Oitenta Mil. e Cento e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: I6.435.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870120, Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5 5 815, de 19/02/98,
no valor de R$ 57.021,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1022/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TABULEIRO DO NORTE/CE, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 681/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRAIRI/CE, publicado no D.O.0 de 09/11/95, vigência até

10/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 180.260,00 ( Cento
e Oitenta Mil, e Duzentos e Sessenta Reais ). Dias 'de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 7.569.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55810, de 19/02198, no valor
de R$ 27.039,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendirhento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas _urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteína s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 294.816,00 ( Duzentos e Noventa e Quatro Mil, e
Oitocentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I2.556.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, Código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE558I6, de 19/02/98, no valor
de R$ 44.222,00, 0 natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° 647/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAMBORIL/CE, publicado no D.O.0 de 26/05/94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 325/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO b a Prefeitura Municipal de TURURU/CE, publicado no D.0.0 de 06/05/94, vigência até

. até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas .Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 181.194,0 O ( Cento e Oitenta e
Hum Mil, e Cento e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 8.047.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08 042042724870120 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55811, de 19/02/98, no valor
de R$ 27.1 79,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteína s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 103.760,00 ( Cento e Três Mil, e Setecentos e Sessenta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.421.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042 724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55817, de 19/02/98, no valor de R$ 15.564,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1666/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TARRAFAS/CE, publicado no D.0.0 de 22/06/94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 3294/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UBAJARA/CE, publicado no D.O,U de 13/12/94, vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas. Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 52.672,00 ( Cinquenta e Dois
Mil, e Seiscentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.420.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08 042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55812, de 19/02/98, no valor
de R$ 7.900,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas. Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 183.644,00 ( Cento e Oitenta e
Três Mil, e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 7.886.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronogrania, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°98NE558 18, de 19/02/98,
no valor de R$ 27.544,00. natureza de despesa ri° 344041, fonte if 1 22000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 421 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UMARI CE, publicado no D OU de 16 05 94, vigência até
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Apostilamento ao convênio n" 2554 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VICOSA DO CEARA. CE, publicado no D.O.0 de 1107/94,

28 "02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto- pronto er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:laneiro 98 Valor:R$ 9 8 .144,00 1 Noventa e Oito Mil, e Cento e Quarenta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos : 2.588 A presente
despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 1531 73, Gestão 15253, programa de
trabalho ri° 08042042 7 24870120 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55819, de 1-9 . 02 98, no valor de R$ 14 721,00,
natureza de despesa n°34404). fonte ri° 122000000 Data do apostilamento em 19021998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.ValorRS 575.812,00 ( Quinhentos e
Setenta e Cinco Mil, e Oitocentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 15.656.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870120 . Inicialtnente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE55825, de 19/02/98,
no valor de R$ 86.359,00, natureza de despesa É' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19.'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETFI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2553'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UMIRIM/CE, publicado no D O.0 de 13'0 7 '94, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 714,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AFONSO CLAUDIO/ES, publicado no D.O.0 de 27105/94,

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma-Janeiro 198 .ValorRS 106. 8 12,00 ( Cento. e Seis Mil, e Oitocentos e Doze Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos: 4 960.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FINDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042 724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55820, de 19'0198. no valor de R$ 16.021,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28,0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 238.632,00 ( Duzentos ,e Trinta
e Oito Mil, e Seiscentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 6.768.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' . 98NE57211, de 19/0198, no valor
de R$ 35.794,00, natureza de despesa n's 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 300'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de URUBURETAMA/CE, publicado no D.O.0 de 050594.

Apostilamento ao convênio n° 372;95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUA DOCE DO NORTE/ES, publicado no DOU de

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramalaneiro'98.ValorRS 144 060,00 ( Cento e Quarenta e
Quatro Mil, e Sessenta Reais ). Dias de atendimento : 200 dias letivos Número Total de Alunos: 6.335.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55821, de 19'02'98. no valor
de R$ 21.609,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ri° 2563'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

17;08;95, vigência até 28102199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar ..- PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 139.316,00 ( Cento
e Trinta e Nove Mil, e Trezentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número
Total de Alunos. 3.674.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57213,
de 19;02;98, no valor de R$ 20.897,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

DA EDUCAÇÃO e á Prefeitura Municipal de URUOCAVE, publicado no D OU de 14'07'94, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 3955.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUIA BRANCA,ES, publicado no D.O.0 de 16101195,

28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 12 7 .596,00 ( Cento e Vinte e Sete Mil, e Quinhentos e
Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos- 3 flO g A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55822, de 19/02'98, no valor
de R$ 19.139,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28, 0199, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 47.374,00 ( Quarenta e Sete Mil,
e Trezentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.912.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57212, de 19;02;98, no valor
de R$ 7.106,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2770'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VARJOTA'CE, publicado no 'D O.0 de 12'08'94, vigência

Apostilamento ao convênio n" 1576.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALEGREES, publicado no D.O.0 de 2006;94, vigência até

até 28'02!99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98 Valor-R$ 102 180,00 ( Cento e Dois Mil,
e Cento e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos : 4 427 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55823, de 19'02/98, no valor
de R$ 15.327,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte tf 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

2802,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 155.282,00 ( Cento e Cinquenta e Cinco Mil, e Duzentos e
Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.520.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57214, de 19;02;98, no valor
de R$ 23.292,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n0 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1113'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VARZEA ALEGRE/CE, publicado no D.O.0 de 10'06'94,

Apostilamento ao convênio n's 3203;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALFREDO CHAVES;ES, publicado no D.O.0 de 29;11194,

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro'98 Valor : R$ 262 140,00 ( Duzentos e
Sessenta e Dois Mil, e Cento e Quarenta Reais ). Dias de atendimento- 200 dias letivos Número Total de
Alunos: 11.240.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870120 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta-da Nota de Empenho n° 98NE55824, de 19,02/98,
no valor de R$ 39.321,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28:0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 62.052,00 ( Sessenta e Dois Mil,
e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.518.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57215, de 19102/98, no valor
de R$ 9.288,00, natureza de despesa ir 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1910211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao com ênio n° 3948 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTO RIO NOVO ES, publicado no DOU de 16 01 95,

Apostilamento ao com ènio n" 204'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARRA DE SAO FRANCISCOES, publicado no D.O.0 de

vigência até 28'02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 65.784,00 Sessenta e Cinco
Mil, e Setecentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de
Alunos. 1.828.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho if 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57216. de 19(12 9S, no s ator
de R$ 9.833,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02;1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do Els:DE.

0" ti" 95, vigência até 28 02 9 9, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1999, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro'98.Valor.RS 200.130,00 (
Duzentos Mil, e Cento e Trinta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos:
050 A presente despesa correrá à conta do orçamento do UDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042'2487012" . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE57222, de 190298. no valor
de R$ 30 019,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri' 3336 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANCHIETA ES. publicado no D.O.0 de 15 12 94, v igência

Apostilamento ao cons ênio n" 294 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOA ESPERANCA ES, publicado no D.O.0 de 250795,

até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma Janeiro 98.Valor.R$ 95,852,00 ( Nos enta e Cinco
Mil, e Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias Ieda, os. Número Total de
Alunos: 4.084.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho ri° 08042042724870127. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57217, de 19 02 95, no s ator
de R$ 14.377,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ri." 12200000D . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 (12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de l 99 , conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e ( 1 9 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 87.526,00 ( Oitenta e Sete Mil, e
Quinhentos e Vinte e Seis Reais à. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3 592 A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" ) I 8042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57223, de 19/02:98, no valor
de R$ 13 128,00, natureza de despesa o" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 202 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de APIACA ES, publicado no D.O.0 de 07 07 95, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 80695, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM JESUS DO NORTE IES, publicado no D.O.0 de
11 12 "9"n , vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1 9 98, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos

28 `02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 qtulocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronogramaalaneiro.98.Valor.R$ 59.920,00 ( Cinquenta e Nove Mil, e Novecentos e Vinte
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. I.694.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho tr
08042042724870127 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57218, de 19 0298, no ator de R$ 8.988,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE,

matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro.'98.Valor:R$ 33.724,00 ( Trinta
e Três Mil, e Setecentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos 1 450 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57224, de 19/02.98,
no s ator de R$ 5 058,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro '98.Valor.R$ 423.706,00 ( Quatrocentos e
Vinte e Três Mil, e Setecentos e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de
Alunos: I7.887.A presente despesa correrá à conta do orçamento do END.E. código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n 98NE57219, de 19 02.98,
no valor de R$ 63.554.00, natureza de despesa n°344041. fonte n" 122000000 • Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao COM ênio n's 8156 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de BREJETUBA.ES, publicado no D.O.0 de 04.'12.97, vigência
até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protefnas.CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 96.216,00 ( Noventa e Seis Mil,
e Duzentos e Dezesseis Reais). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.572.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08 042042'24870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
crono oram a, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE57282, de 19.02.98, no valor
de R$ 14 432,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1902 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 329594, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ATILIO VIVACQUA.ES , publicado no D.O.0 de 13;12 94,

Apostilamento ao convênio n° 3182 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,ES, publicado no DOU de

vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 76.432,00 ( Setenta e Seis Mil, e
Quatrocentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2.1 25.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870127 . Inicialmente. para atender os primeiros 3)) dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57220, de 19 02 98, no valor
de R$ 11.464,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19 , 02;1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

23 '11 94, vigência até .2 9 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no eaercício de I cffl , conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e ( 19 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 792.892,00 (
Setecentos e Nos ema e Dois Mil, e Oitocentos e NON cota e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias
letis os. Número Total de Alunos. 32.99 7.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da L'G 1531'3. Gestão 15253, programa de trabalho if 08042042724870127 . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°
98NE57225, de 19 02 98, no valor de R$ 118.867,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n°
122000000 . Data do apostilamento em 1902. 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - SecretárioExecutivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 561. 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BAIXO GUANDU ES, publicado no D.O.0 de 24 05 94.

Apostilamento ao com ênio n' 395494. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARIACICA 'ES, publicado no D.O.0 de 16/01 95, vigência

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir,Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98,Valor.R$ 135.884,00 ( Cento e Trinta e
Cinco Mil, e Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 5.824.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870127 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57221, de 19.02 98,
no v alor de R$ 20.362,00, natureza de despesa É' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilarnento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT( Secretário-Executia o do FN. DE.

até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 998 , confomie indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro98.Valor.R$ 2.285.072,00 ( Dois Milhões,
Duzentos e Oitenta e Cinco Mil, e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número
Total de Alunos. 61.415 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
15317$, Gestão 1525$, programa de trabalho n" 08042042 724870127 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE57226,
de 19 02 98, no valor de R$ 342.748,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19'02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convénio n" 316 '94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARACRL'Z.'ES, publicado no D.O.0 de 06.05 94, vigência
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Apostilamento ao convênio IV 799 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CASTELO ES, publicado no D.O.0 de 09 12 96. vigência até
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28-02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1995,
conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 35(1quilocalorias e (19 gramas
de proteínas.Cronograma Janeiro 95 Valor R$ 152 262,00 ( Cento e Cinquenta e Dois Mil, e Duzentos e
Sessenta e Dois Reais ) Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.406.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão 1525+.
programa de trabalho n 050420427245 7 0127 Inicialmente, para atender os primeiros +O dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 11" 95NE5122, de 01(12 95. no v alor
de R$ 22.539,00, natureza de despesa n" 344(141. fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilarnento ao com énio n" 354 95. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de DORES DO RIO PRETOES, publicado no DOU de
14 05 95. s Agência até 25 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1995, contorne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do
Programa Nacional de Alimentaçáo Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalonas e ( gramas de proteinas.Cronogramaianetro 9 8.Valor:R$ 39.79(1,00 ( Trinta
e Nove Mil. e Setecentos e 'Nov enta Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I 609.A presente despesa corre.r.1 à conta do orçamento do FINDE, código da L IG 15317$. Gestão
15253, programa de trabalho ir' N 042()42"2470127 . hucialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograina. foram alocados recursos a conta da Nota de Empenho n" 951\1E57233, de 19 0295, no valor
de R$ 5 965,00, natureza de despesa n" 34404-1. fonte n" 122000(100 . Data do apostilamento em
191(2 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilarnento ao convênio n" 1733 94, firmado entre o FUNDO NACIoNAI DF DF5FNvOLVIMFNTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COLATINA ES, publicado no DO I de 24 06 94, vigência

Apostilamento ao convênio n" +275 9 4, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ECOPOItANGA ES, publicado no DOU de 07 1294.
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até 28'0199. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma :Janeiro 98 Valor:R$ 71.436,0(1 ( Setenta e Hum Mil,
e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.797.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L IG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870127 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57228, de 1902 98, no valor
de R$ 10.715,00, natureza de despesa o" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 25 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1995. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 00 gramas de proteínas.Crono grama:Janciro 98 .Valor:R$ 210.580,00 ( Duzentos e Dez
Mil. e Quinhentos e Oitenta Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
5.7 51.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ti.° (18(142(142724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57234, de 19(02 198, no valor
de R$ 31.587,00, natureza de despesa tf 34404). fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19-02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4264/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONCEICAO DA BARRA/ES, publicado no D.0.1). de

Apostilamento ao convênio n° 317994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FUNDAG/ES, publicado no D.O.0 de 23/11/94, vigência até

27/01/95, vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 280.744,00 (
Duzentos e Oitenta Mil, e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Numero Total de Alunos: 7.671.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da
UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°08042042724870127 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57229,
de 19/02/98, no valor de R$ 42.111,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2559/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de CONCEICAO DO CASTELO/ES, publicado no D.O.0 de
15/07/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
'Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de protei nas.Cronograma:Janeiro198.ValonR$ 67.366,00 (
Sessenta e Sete Mil, e Trezentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2.780.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870127 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57230,
de 19/02/98, no valor de R$ 10.104,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 8158/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIVINO DE SAO LOURENCO/ES, publicado no D.O.0 de
04/12/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.ValorRS 35.604,00 ( Trinta
e Cinco Mil, e Seiscentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 958.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5723 I, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.340,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 436/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DOMINGOS MARTINS/ES, publicado no D.O.0 de
17/05/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas. Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 134.224,00 ( Cento
e Trinta e Quatro Mil, e Duzentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 5.548.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 1531-73, Gestão 15253, programa-de trabalho n° 08042042724870127 . Iniciãhnente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da'Nota de Empenho n° 98NE57232,
de 19/02/98, no valor de R$ 20.133,00, natureza de despesa n°34404.1. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FINDE,

280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de pro t eínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 78.352,00 ( Setenta e Oito Mil, e Trezentos e Cinquenta e
Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.279.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57235, de 19/02/98, no valor de R$ 11.734,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1086/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUACUI/ES, publicado no D.O.0 de 10/06/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 120.894,00 ( Cento e Vinte Mil, e Oitocentos e Noventa e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5052.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57236, de 19/02/98, no valor de R$ 18.134,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1462/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARAPARI/ES, publicado no DOU de 17/06/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1993, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 406.324,00 ( Quatrocentos e
Seis Mil, e Trezentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 16.449.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57237, de 19/02/98,
no valor de R$ 60.948,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3783/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBATIBA/ES, publicado no D.O.0 de 11/01/95, vigência.até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 105.570,00 ( Cento e Cinco Mil, e Quinhentos e Setenta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.335.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57238, de 19/02/98, no valor de R$ 15.835,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 435 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IB1RACU ES, publicado no DOU de 17 (15 94, vigência até

Apostilamento ao com ênio n" 3918 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITARANA ES, publicado no D.0:1; de 1-2 (II 95, vigência até

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 199N.
conforme indicação a seguir:Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar c no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, a conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e ()9 gramas
de proteums.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 62.1 70.00( Sessenta e Dois Mil. e Cento e Setenta Reais
Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.6 ,I3.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE. código da l'G 1531'7 3. Gestão 15253. programa de trabalho n"
08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57239, de 19 02 98, no valor de R$ 9.285,00, natureza de
despesa n" 344041. fonte n" 12200(10(10 , Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto prontos et o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronogramaJanciro 9.Va1or.R$ 51302,00 ( Cinquenta e Dois Mil, e Trezentos e Dois
Reais Dias de atendimento 100 dias letiv os. Número Total de Alunos. 2.171.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 15317$. Gestão 15253, programa de trabalho n'
080420427248-0127 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57244, de 19 02 98, no valor de R$ 7.811,00, natureza de
despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do -FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 3816.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBITIRANIA ES. publicado no DO.L . de 1101 95, vigência

Apostilatnento ao com, énio n" 3818 94, firmado crive o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IUNA ES, publicado no DOU de 11 01'95, vigência até

até 28 0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos mahiculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 70.564,00 ( Setenta Mil, e
Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos Número Total de Alunos
1.860.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à contada Nota de Empenho n° 981\1E57240, de 19029S, no v alor
de R$ 10.584.00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 141.040,00 ( Cento e Quarenta e Hum Mil, e Quarenta
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 5.605.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n
08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57245, de 1902.98, no valor de R$ 21.156,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19.02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 121.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ICONHA,ES, publicado no D.O .0 de 0 7 06 95, vigência até

Apostilamento ao conv ênio n 0 815797, firmado entre o FUNDO-NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAGUARE 'ES, publicado no D.O.0 de 04.'12/97, vigência até

28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 0c) gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 56.210,00 ( Cinquenta e Seis Mil, e Duzentos e Dez Reais
). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.408.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
080420427248701.27 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57241, de 190298, no valor de R$ 8 431,00, natureza de
despesa ti° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 124.284,00 ( Cento e Vinte e Quatro Mil, e Duzentos e
Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.072.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57246, de 19/02 98, no valor
de R$ 18.642,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONi0 CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3815,94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IRUPL'ES, publicado no DOU de 11,01 95, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 329'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JERONIMO MONTEIRO/ES, publicado no D.O.0 de

28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 60.646,00 ( Sessenta Mil, e Seiscentos e Quarenta e Seis
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.409.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57279, de 19,02,98, no valor de R$ 9.096,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19, 02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

09:0895, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 50.360,00 (
Cinquenta Mil, e Trezentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.113.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 0804204272487012 7 . Inicialmente, para-atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57247, de 19/02'98, no valor
de R$ 7.554,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 12195, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAGUACU,ES, publicado no DOU de 07,06,95, vigência
até 28/02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 73.478,00 ( Setenta e Três Mil,
e Quatrocentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
3.063.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57242, de 19,02,98, no valor
de R$ 11.021,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 384994, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOAO NEIVA 'ES, publicado no DOU de 12'01'95, vigência
até 28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguirObjeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro'98.Valor:R$ 87.914,00 ( Oitenta e Sete Mil, e
Novecentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.769.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870127 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57248, de 19'02 198, no valor
de R$ 13.187.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3338,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAPEMIRIM,'ES, publicado no D.O.0 de 15,12,94, vigência

Apostilamento ao convênio 00 318594, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LARANJA DA TERRATS, publicado no D.O.0 de

até 28102,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 143.818,00 ( Cento e Quarenta e
Três Mil, e Oitocentos e Dezoito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 5.889,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L;G 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE57243, de 19,02,98, no valor
de R$ 21.572,00, natureza de despesa 00 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

23 1194, vigência até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 53.278,00 (
Cinquenta e Três Mil, e Duzentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 2.236.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°081)42042724870127 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57249,
de 19 02 98, no valor de R$ 7.991,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 1902.1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEM - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 328 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LINHARES ES, publicado no 13.0.15 de 0605 94, vigência

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamento ao convênio n" 3276 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MUCURICI ES, publicado no D.O.0 de 07 12 94. vigência

até 28/0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma Janeiro 98.Valor R$ 597 I 2.(a) ( Quinhentos e
Noventa e Sete Mil, e Oitocentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 25.614.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE, código da L I G 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°0)1042042724)170127 Inicialmente, para atender os primeiros 3t)
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98INE57250, de 19 02 98,
no valor de R$ 89.671,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 2x 02-99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. confornie indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogrania:Janeiro 0X.Valor:R$ 69.012,00 ( Sessenta e Nove
Mil, e Doze Reais 1. Dias de atendimento: NO dias letivos. Número Total de Alunos: I .964.A presente
despesa correrá á conta do orçamento do FNDE, código da UG 153-173, Gestão 15253, programa de
trabalho 08042042724870127 , Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
aloeados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57255, de 10 02 98, no valor de 'R$ 10.351,00,
natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 , Data do apostilamento em 19 , 02 , 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilatnento ao convênio n" 205 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUC-AÇÀO e a Prefeitura Municipal de MANTENOPOL1S 'ES, publicado no D OU de 07 07i95,

Apostilamento ao com ênio 1<06-96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MUNIZ FREIRE/ES, publicado no DOU de 16/1296,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundatnental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronognuna:Janeiro/98.Valor:R$ 121.624,00 ( Cento e Vinte e
Hum Mil, e Seiscentos e Vinte e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.245.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LIG 1531' 7 3, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870127. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57251, de 19 1 0198, no valor
de R$ 18.243,00, natureza de despesa n° 344041, ' fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro , 98.Valor:R$ 163.988,00 ( Cento e Sessenta e
Três Mil, e Novecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de
Alunos. 4.435.A presente despesa correrá à conta-do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870127 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57256, de 1902/98, no valor
de R$ 24.598,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do T.NDE.

Apostilamento ao convênio n° 1840/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARECHAL FLORIANO/ES, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 3255/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e. a Prefeitura Municipal de MUQUI/ES, publicado no D.O.0 de 07/12/94, vigência até

28/06/94:vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor.R$ 66.918,00 (
Sessenta, e Seis Mil, e Novecentos e Dezoito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 2.871 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do -cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E57278,
de 19/02/98, no valor de R$ 10:037,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 796/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARILANDIA/ES, publicado no D.01.1 de 30/05/94,

28102199, com o objetivo de indicar os recuisos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 85.092,00 ( Oitenta e Cinco Mil, e Noventa e Dois Reais ).
Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.577.A presente despesa correrá à conta
do orçatnento do FNDE, código da UG- 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57257, de 19/02/98, no valor de R$ 12.763,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 835/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA VENECIA/ES, publicado no D.O.0 de 13/12/95,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 47.652,00 ( Quarenta e Sete Mil,
e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.976,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57252, de 19/02/98, no valor
de R$ 7.147,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28102199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiroi98.Valor:R$ 253.644,00 ( Duzentos e
Cinquenta e Três Mil, e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. I0.644.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870127 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57258,
de 19102198, no valor de R$ 38.046,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE1T1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3904/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIMOSO DO SUL/ES, publicado no D.O.0 de 12/01/95,

Apostilamento ao convênio n° 279/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PANCAS/ES, publicado no D.0.0 de 21/07/95, vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 145.352,00 ( Cento e Quarenta e
Cinco Mil, e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 6.046.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57253, de 19/02/98,
no valor de R$ 21.799,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28102199. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 166.948,00 ( Cento e Sessenta e Seis Mil, e Novecentos e
Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.537.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57259, de 19/02/98, no valor
de R$ 25.042,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3795/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTANHA/ES, publicado no D.O.0 de 11/01/95, vigência

Apostilamento ao convênio n° 3202/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRO CANARIO/ES, publicado no DOU de 29/11/94,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98,Valor:R$ 106.470,00 ( Cento e Seis Mil, e
Quatrocentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.396.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57254, de 19/02/98, no valor
de R$ 15.970,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
1 9/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28102199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 241.900,00 ( Duzentos e
Quarenta e Hum Mil, e Novecentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 6.429.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho if 08042042724870127. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57260, de 19/02/98, no valor
de R$ 36.252,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 3890 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PINHEIROS ES, publicado no D.0.0 de 12 01 95, vigência
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Apostilamento ao convênio n" 1071 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA LEOPOLDINA.'ES, publicado no D.O.0 de

até 28 , 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação -Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 201.036,00 ( Duzentos e Hum
Mil, e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.889A
-presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 981\1E57261, de 19,02,98. no valor
de R$ 30.155,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19/021998,-por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

10 06 94, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 86.308,00 ( Oitenta
e Seis Mil, e Trezentos e Oito Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.311 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o" 08042042724 87012 1 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho a' 98NE57266, de 19(02'98, no valor
de R$ 12.946,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122(100000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 3953 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de P1UMA ES, publicado no D.O.0 de 16,01 , 95, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 3364 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA'ES, publicado no D.O.0 de

28-02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janetro 98.Valor:R$ 82.402,00 ( Oitenta e Dois Mil. e Quatrocentos e Dois
Reais Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.557.A presente -despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1-53173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870127 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE572o2, de 19 0198. no valor de RS , 12.360,00. natureza
, 1998, por JOSÉ
de despesa o' 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em 1902
ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

20 12 94, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro , 98.Valor:R$ 124.968,00 ( Cento
e Vinte e Quatro Mil, e Novecentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos
Número Total de Alunos: 5.101.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°06042042724870127 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57267,
de 19)12 98. no valor de R$ 16.739,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilam cato em 19 02 1998, por JOSE ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilainento ao convênio n" 5038 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PONTO BELO ES.' publicado no DOU de 16 itt 97,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no

Apostilamento ao convênio n" 1224 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA TERESA-ES, publicado no D.O.0 de 14'06/94,

exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 61.052,00 ( Sessenta e Hum
Mil, e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.646.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L IG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870127 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57283, de 19 , 02-98, no v alor
de R$ 9.157,00, atureza de despesa o' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos . uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro -98.Valor:R$ 100.500,00 ( Cem Mil, e
Quinhentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.091.A -presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho o' 08042042724870127 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho o" 98NE57268. de 19/02198, no valor de R$ 15.075,00,
natureza de despesa if 344041, fonte n' 122(10(100(1. Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ui" 715 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE KENNEDY ES, publicado no D.0.11 de

Apostilamento ao cons ênio o" 3778 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO DOMINGOS DO NORTE 'ES, publicado no D.O.0 de

27,05:94, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promm er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 85.236,00 ( Oitenta
e Cinco Mil, e Duzentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.378.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da CG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n°08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho rf 98NE57263, de 19 02 9$, no valor
de R$ 12.785,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1910211998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

11 01 95. vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 40.076,00 (
Quarenta Mil. e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.613.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o° 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57280, de 19'02'98, no valor
de R$ 6.002:00, natureza de despesa n° 344041, fonte mu' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02-1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao cons ênio o" 3197-94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO BANANAL ES, publicado no D.O.0 de 29 11 94,

Apostilamento ao convênio o" 50695. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO GABRIEL DA PALHA'ES, publicado no D.O.0 de

vigência até 28.0199, com o objetis o.de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 81.312,00 ( Oitenta e Hum Mil,
e Trezentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 3.304.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57264, de 19 02.98, no alor
de R$ 12.196,00, natureza de despesa n" 344041, fonte o" 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

21'09 95. vigência até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma.Janeiro'98.Valor:R$ 127.770,00 ( Cento
e Vinte e Sete Mil, e Setecentos e Setenta Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 5.268.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253. programa de trabalho n' 08042042'2487012' . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à comuta da Nota de Empenho n° 98NE57269, de 1 9'02'98,
no valor de R$ 19.165,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do-FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 731,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO NOVO DO SUL,ES, publicado no D.O.0 de 06.11.96,

Apostilamento ao convênio o° 3365'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 JOSE DO CALCADO'ES, publicado no D.O.0 de

vigência até 280199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. pronioser o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 54.362,00 ( Cinquenta e Quatro
Mil, e Trezentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.282.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n' 08042042724870127 , Inicialmente, para atendèr os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5726.5. de 19 02 98, no valor
de R$ 8.154,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

2012 94, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma-Janeiro'9 8 Valor:R' '74.424,00 ( Setenta
e Quatro Mil, e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 20C, dias letivos. Número
Total de Alunos. 2.156.A presente despesa correrá à conta do orçamento do rNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho o° 08042042 1 24870127 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57270,
de 190298, no valor de R$ 11 . .163,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio ti" 30'1 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO MATEUS ES. publicado no D.0.1' de 03 11 94,

Apostilamento ao convênio n'' 3943 94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VIANA ES, publicado no D.O.0 de 16 01:95, vigência até

vigência até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício-de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma.Janeiro 98 .Valor.RS 52".04,00 Quinhentos e Vinte
e Sete Mil, e Setenta-e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total de Alunos.
22 I47.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 152.53,
programa de trabalho n" 0804204272487012" . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri- 98NE572"1 • de 19 02 98. no s alor
de R$ 79.061,00, natureza de despesa n" $44041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Exectins o do FNDE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício-de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação pré- •
escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas CronogramaJaneiro 98:Valor.R$ 303,158.00 ( Trezentos e Três Mil, e Cento e Cinquenta e
Oito Reais ) Dias de atendimento. 200 dias lett\ os. Número Total de Alunos. 12.424.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042 042 1248 1 0l2' Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98-NE57275, de 19 02 98, no valor de R$ 45.473,00, natureza
de despesa o' $44041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19,02 . 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n" 5039 9". firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO ROQUE DO CANAA ES, publicado no D.0.1' de

Apostilamento ao convênio o" 3769 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VILA PAN .'AO ES. publicado no DOU de 11,01,95,

16'10/97, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e (19 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98 Valor.RS 48.272.00 (
Quarenta e Oito Mil, e Duzentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 2.023.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho o" 08042042724870127. Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 98NE57285,
de 19/02/98, no valor de RS 7.240,00, natureza de despesa n' $44041. fonte o" 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 Secretário-EXecutiso do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograrna.Janeiro 98,Valar.R$ 44.816,00 ( Quarenta e Quatro
Mil, e Oitocentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1 '42 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram aloeados recursos à conta da Nota de Empenho rf 98NE57281, de 19,0298, no valor
de RS 6 '22,00, natureza de despesa n' $44041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE,

Apostilamento ao convênio n° 381794, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERRA ES, publicado no DOU de II 01 95, vigência até

Apostilamento ao com ênio tf 504097, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VILA VALERIO'ES, publicado no D.O.0 de 16/10/97,

28,102'99, corno objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 2.242.452,00 ( Dois Milhões, Duzentos e Quarenta e Dois
Mil, e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 59.170.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
_dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°98NE57272, de 19. (12 98,
no valor de R$ 336.340,00, natureza de despesa o" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, pot JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 19Q R , conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro,98.Valor:R$ 62.214,00 ( Sessenta e Dois Mil,
e Duzentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.493.A •
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57286, de 19,0298, no valor
de R$ 9 332,00, natureza de despesa n' 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE7TI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 497 7 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SOORETAMA ES. publicado no DOU de 16,10,97,

Apostilamento ao convênio o' 055696, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VILA VELHA/ES, publicado no D.O.0 de 17/07/96,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro 98.Valor.R$ 99.490,00 ( Noventa e Nove
Mil, e Quatrocentos e Noventa Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
4.14I.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da CO 153173, Gestão 15253,
prograhia de trabalho n° 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57284. de 19 02,98, no valor
de R$ 14.923,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n o 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 1.761.860,00 ( Hutn
Setecentos e Sessenta e Hum Mil, e Oitocentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 45.305.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n' 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57276,
de 19'0298. no valor de RS 264.255,00, natureza de despesa o' 344041, fonte n° 122000000 Data do
apostilamento em 19 02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 206'95, firmado entre O FUNDO-NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VARGEM ALTA:ES. publicado no D.O.0 de 07,07.95,

Apostilamento ao convênio n° 185494, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VITORIA.ES, publicado no D.O.0 de 28/06/94, vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor.R$ 80.620,00 ( Oitenta Mil, e
Seiscentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 3.356.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 080420427248 7 0127 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57273, de 19 02 98. no valor
de R$ 12.093,00, natureza de despesa o' 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998„por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 967.984,00 ( Novecentos e Sessenta e Sete Mil, e
Novecentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
35.569.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870127 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57277, de 19/02/98, no valor
de R$ 145.057,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 180'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE ES, publicado no D.O.0

Apostilamento ao convênio n" 41695, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ACREUNA,GO, publicado no D.O.0 de 31/08/95, vigência

de 27/06/95, vigência até 28/02 1 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 86.610,00 ( Oitenta
e Seis Mil, e Seiscentos e Dez Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
3.707.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870127 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57274, de 19 02 98, no valor
de R$ 12.991,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 29.468,00 ( Vinte e Nove Mil, e
Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de Alunos:
I 338.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE58916, de 19/02/98, no valor
de RS 4.420,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1.998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do 1NDE.
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Apostilamento ao convênio n" 464 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLvIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUA FRIA DE GOIAS GO. publicado no DOI' de

12,0995, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto : momos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 0.300,00 1 Dez
Mil, e Trezentos Reais 1. :Dias de atendimento: 200 dias letis os. Número Total de Alunos: 275 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE, código da L'G 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870135 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9NNE58917, de 19 112 98, no valor
de RS- 1.545,00, natureza de despesa n" 344(141, fonte 11. * 12201MM . Data do apostilamento em
19/02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 503 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUA LIMPA GO, publicado no D.0.11 de 21(19 95.
vigência até 28 02.99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar, e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, á conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 634,00 ( Seiscentos e Trinta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 40.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram aluados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58918, de 1902,98, no valor de R$ 95,00, natureza de
despesa ir 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19f011998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ir 580/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Prefeitura Municipal de ALEXANIA/GO, publicado no D.O.0 de 111095, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme-indicação a seguir.Objeto: promover o aténditnento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas,Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 46.210,00 ( Quarenta e Seis Mil,
e Duzentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.920.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogranaa, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58919, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.931,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tr 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Aposnlamento ao convênio tr 299 94. rimado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDuCACio e a Prefeitura Municipal de APARECIDA DE GOIAN1A GO, publicado no I/0.0 de

05 05 94, N igência até 28 02 0 9, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confome indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro 914.Valor:R$ 139.276.00 ( Cento
e Trinta e Nos e Mil. e Duzentos e Setenta e Seis Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número
Total de Alunos . 6.452.A presente despesa correrá a conta do orçamento do FNDE, código da LIG
15317$. Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870135 • Iniciahnente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram aluados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58923,
de 19 112 9N, no valor de R$ 20.891,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19 , 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao cons ênio n" 4210 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de APARECIDA DO RIO DOCE GO. publicado no D.O.0 de
23 01 95. vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos tuna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro98,Valor:R$ 16.488,00 (
Dezesseis Mil, e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias. letivos. Número
Total de Alunos: 688,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58986, de 19/02/98,
no valor de R$ 2.473,00, natureza de despesa n°3441141. fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO- CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n" 362-95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de APORE/GO, publicado no D.O.0 de 16/08 195, vigência até

28 , 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cr000grama:Janeiro/98.Valor:R$ 5.228,00 ( Cinco Mil, ç Duzentos e Vinte e Oito Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 242.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58924, de 19'02/98, no valor de R$ 784,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilatnento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

• Apostilamento ao convênio n° 4179 197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de ALVORADA DO NORTE GO, publicado no D.O.0 de
07/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998 -, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 32.140,00 ( Trinta
e Dois Mil, e Cento e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 209 dias letivos. Número Total de Alunos.
961.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE. código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58920, de 19 0298, no N alor
de R$ 4.821,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FINDE.

vigência até 28 0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 13.280,00 ( Treze Mil, e
Duzentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 605.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LJG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58925, de 19/02/98, no valor
de RS 1.992,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 , 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 326/95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANAPOLIS/GO, publicado no D.O.0 de 07 0895. vigência

Apostilamento ao cons ênio n" 595,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAGUAPAZ,GO, publicado no D.O.0 de 16/10/95,

DA EDUCAÇÃO e

Apostilamento ao cons ênio n" 54895, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAGOIANIA,GO, publicado no D.0.1.1 de 29/09/95.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 549.510,00 ( Quinhentos e
Quarenta e Nove Mil, e Quinhentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias ‘letivos. Número Toi
de Alunos: 22.297.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho o' (18042(142724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58921, de 19 02 98,
no valor de R$ 82.374,00, natureza de despesa ri b 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 280299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro,98.Valor:R$ 15.480,00 ( Quinze Mil, e
Quatrocentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 485.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE, código çla UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE58926, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.322,00, natureza de despesa ir 344041, fonte n° 121000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 584/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANICUNS'GO, publicado no D.O.0 de 13.'10.95, igência

Apostilamento ao convênio n" 363,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AVELINOPOLIS,GO, publicado no D.O.0 de 16/08/95,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 5.866,00 ( Cinco Mil, e
Oitocentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
266.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ir 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58927, de 19/02/98, no valor
de RS 879,00, natureza de despesa ir 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19,02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 2l.166,00( Vinte e Hum Mil, e
Cento e Sessenta e Seis Reais ). Dias .de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .037.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 0° 98NE58922, de 1902.'98, no s olor
de R$ 3.174,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 585-95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de CABECEIRAS/GO, publicado no D.0.1] de 13,10,95,
vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Crono grama:j
aneiro'98.Val0r:R$ 16.308,00 ( Dezesseis Mil, e
Trezentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 421.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58928, de 19,02/98, no valor
de R$ 2.446,00, natureza de despesa n o 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilatnento ao convênio n° 583/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACUIGO, publicado no D.O.0 de 13/10/95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cron ograma:Janeiro/98,Val0r:R$ 32.854,00 ( Trinta e Dois Mil, e Oitocentos e Cinquenta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.430.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocado's recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58929, de 19102/98, no valor de R$ 4.841,00.
natureza de despesa 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

e

Apostilamento ao convênio n° 1897/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de CALDAS NOVAS/GO, publicado no D.O.0 de 28/06/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cron ograma:Janeiro/98.Valor:R$ 57.518,00 ( Cinquenta e Sete
Mil, e Quinhentos e Dezoito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.664.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
Programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58930, de 19/02/98, no valor
de R$ 8.627,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 582/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CALDAZINHA/GO, publicado no D.O.0 de 13/10/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 3.510,00 ( Três Mil, e
Quinhentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 156.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58988, de 19/02/98, no valor
de R$ 526,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1293/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CATALAO/GO, publicado no D.O.0 de 15/06/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 65.686,00 ( Sessenta e Cinco
Mil, e Seiscentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.095.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestào
15253, programa de trabalho n°08042042724870135 _Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58931, de 19/02/98, no valor
de R$ 9.784,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 8159/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAVALCANTE/GO, publicado no D.O.0 de 04/12/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de proteína s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 73.680,00 ( Setenta e Três Mil,
e Seiscentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1,84 9 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58932, de 19/02/98, no valor
de R$- 11.052,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio re" 7289,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de CEZARINA/GO, publicado no D.O.0 de 01/12/97, vigência
até 28102,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogr
ama:Janeiro/98.Valor:R$ 18.088,00 ( Dezoito Mil, e
Oitenta e Oito Reais ), Dias de atenditnento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 854.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 0
8042042724870135 . inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58933, de 19/02/98, no valor de R$ 2.713,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n' 314/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de CIDADE OCIDENTAL/GO, publicado no D.O.0 de
01'08/95, vigência até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da 'zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Crono g
rama:Janeiro/98.Valor:R$ 97.898,00 (
Noventa e Sete Mil, e Oitocentos e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 3.866.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58987,
de 19/02/98, no valor de R$ 14.684,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE,
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 325/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de COCALZINHO DE GOIAS/GO, publicado no D.O.0 de
07/08/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cron
ograma:Janeiro/98.Val0r:R$ 56.892,00 (
Cinquenta e Seis Mil, e Oitocentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atenditnento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2.431.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58991,
de 19/02/98, no valor de R$ 8.533,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 955/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de CRISTALINA/GO, publicado no D.O.0 de 29/01/96,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cron
ograma:Janeiro/98.Val0r:R$ 83.752,00 ( Oitenta e Três Mil,
e Setecentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.442A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n °08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58934, de 19/02/98, no valor
de R$ 12.562,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE,
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 4123/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de CUMARI/GO, publicado no D.O.0 de 20/01/95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cr onograma:Janeiro/98.Valor:R$ 1.840,00 ( Hum Mil, e Oitocentos e Quarenta Reais ).
Dias de atenditnento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 102.A presente despesa correrá à contado orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
0 8042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58935, de 19/02/98, no valor de R$ 259,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 0635/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DAMOLANDIA/GO, publicado no D.O.0 de 22/07/96,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 2.960,00 ( Dois Mil, e
Novecentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 137.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58936, de 19/02/98, no valor
de R$ 444,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilarnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio ri" 304 95, Firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FAINA GO, publicado no DOU de 16 11!4 95, N igênci a até

Apostilamento ao convênio o" 4124 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de INACIOLANDIA 'GO, publicado no D.O.0 de 20/01'95,

2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 199%.
conforme indicação a seguir.Objeto. promox er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor,R$ 35.268.0(1 ( Trinta e Cinco Mil. e Duzentos e Sessenta e
Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 965.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho a'
08042042724870135 , Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n"-98NE58937, de 19 02 98, no valor de RS 5.290,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n" 122(10000(1 . Data do apostilamento em 19 02 199%, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 2% 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo mo
exercício de 1998, conforme indicação a seguit.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98,Valor:R$ 22.444.00 ( Vinte e Dois Mil, e
Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total - de
Alunos. 01 9 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho 08042042-248-0135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58990, de 1902 98, no valor
de R$ 3.366,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19 02199%, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com énio n" 855 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a i'refeitura Municipal de FLORES DE GOIAS GO, publicado no D.0.1: de 2112 95,

Apostilamento ao convênio n" 263 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LNHUNIAS GO, publicado no D.O.0 de 140795. vigência

vigência até 28,02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir,Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro98.Valor.R$ 37.204,0(1 ( Trinta e Sete Mil, e
Duzentos e Quatro Reais ), Dias de atendimento. 200 dias letivos. Núme ro Total de Alunos. 1.005.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG .153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58938, de 19 02.98, no valor
de R$ 5.580,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

até 2% 02 Ou , com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
109 8 , conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e- 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro 98.Valor:R$ 46.910,00 ( Quarenta e Seis Mil,
e Novecentos e Dez Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.690.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 1248'0135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58943, de 19'02'98, no valor
de R$ 6.780.00. natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio if 502,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FORMOSA, GO, publicado no D.O.0 de 21 09.95, vigência

Apostilamento ao convênio n" 384094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IPAMERI'GO, publicado no D.O.0 de 12'01'95, vigência até

até 2802,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro;98.Valor.R$ 151.102,00 ( Cento e Cinquenta
e Hum Mil, e Cento e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
6.188.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE58939, de 1902:98, no valor
de R$ 22.551,00, natureza de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confdrme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana -e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 37.508,00 ( Trinta e Sete Mil, e Quinhentos e Oito Reais ).
Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.714.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58944, de 19'02'98, no valor de R$ 5.626,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° 1883,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GO1ANIA. GO, publicado no D.0.1; de 28 06 94, N gênci a até

Apostilamento ao- com, ênio if 0489'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAGUARI'GO. publicado no D.0.12 de 05'07'96. vigência

28102,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 2.253.394,00 ( Dois Milhões, Duzentos e Cinquenta e Três
Mil, e Trezentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 81.281.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE58940, de 19 02.98,
no valor de R$ 337,168,00, natureza de desnesa n°344041, fonte if 122000(100. Data do apostilamento
em 19/021998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicaçãd a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 3.768,00 ( Três Mil, e
Setecentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
188.A presente despesa correrá à conta do orçamento do -FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042 1248'70135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58945. de 19'02'98, no valor
de R$ 565,00, natureza de despesa o' 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 102'1998, por JOSÉ ANTONIO CAR.LETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° 505,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GOIAS. GO, publicado no D.O.L' de 21 0995, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 422094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1TAJA GO, publicado no D.O.0 de 23'01'95, vigência até

2802;99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promm er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 48.780,00 ( Quarenta e Oito Mil, e Setecentos e Oitenta
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.007.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf
08042042724870135 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58941, de 19 02 98, no ator de R$ 7.317,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19.02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

2% 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundainental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional- de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro '9 8 .Valor R$ 11 730,00 ( Onze Mil, e Setecentos e Trinta Reais ). Dias
de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 498.A presente despesa correrá à conta do'
orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°
0R04204172480135 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58946, de 19'02'98, no valor de R$ 1.759,00, natureza de
despesa n°3441)41. fonte n" 1220000(10 . Data do apostilamento em 19'021998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio o' 457.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GOIATUBA GO, publicado no D.O.0 de 12 09 95, vigência

Apostilamento ao convênio tf 4184 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAP1RAPUA 'GO, publicado no D.O.0 de 23/01'95,

até 28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir,Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro.98.Valor.R$ 83.160,00 ( Oitenta e Três Mil,
e Ceou, e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 3.717.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho if 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58942, de 19.02 98, no N alor
de R$ 12.366,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 09% , confonne indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNA E. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 granias de proteinas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 11.128,00 ( Onze Mil, e Cento e
Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 477.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do .FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042 124% 1(1135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9%NE58947, de 1902'98. no valor de R$ 1.654,00,
natureza de despesa n°3441)41. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao com énio n" 4lxtt 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTIVID1U GO, publicado no
D.cm.' de 07;1097,

até 25 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1995, conforme indicação a se g uir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas CronogramaJaneiro 95.Valor:R$ 196.625,00 1 Cento e Nos enta e
Seis Mil, e Seiscentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letix os. Número Total de
Alunos: 5.044 A presente despesa correrá á conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n" 05042042724570135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9 NNE55945. de 1902 95, no alor
de RS 29.226,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19:02 1998, por JOSÉ ANTONIO CA R LETTI - Secretário- Executix o do FNDE.

igência ate 25 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1995, conforme indicação a seguir,Objeto. promox,er
o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protemas.Cronogrammianeiro 95.Valor:RS, 30.414,00 ( Trinta Mil, e
Quatrocentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento. 2))0 dias leti‘ os. Número Total de Alunos:
1 243 A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 05 042042724570135 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias .do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 95NE58954. de 19/02'98, no valor
de R$ 4.562,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1995, por JOSÉ ANToNIO CARLErn - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 4133 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDucAÇAci e a Prefeitura Municipal de JATAJGO, publicado no DOU de 20 01 95, igência até

Apostilamento ao convênio n" 1221 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL- DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MORRINHOS GO, publicado no .D.O.0 de 14/06/94,

28 ,02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1995,
conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNA E. garantindo pelo menos uma refeição-diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograina:Janeiro ;95.Valor:R$ 19 7 520,00 ( Cento e Nos enta e Sete Mil, e Quinhentos e
Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.025.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n"
08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do cronogrtnna, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58949, de 19'0298, no valor de RS 29.259,00, natureza
de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 25 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 granias de proteínas.Cronogrammjaneiro 98.Valor:R$ 29.082.00( Vinte e Nove Mil, e
Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.25 I .A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724570135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58955, de 19/02/98. no valor
de R$ 4.362,00, natureza de despesa ti" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1902/1995, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 730195, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LEOPOLDO DE BULHOES:GO, publicado no D.O.0 de
21/11/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro.98.Valor:RS 29.436,00 ( Vinte e
Nove Mil, e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 9I3.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, prograina de trabalho n° 080420427248 7 0135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58950, de 19,0298,
no valor de R$ 4.415,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSE ANTONIO CARLETH - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 562.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NAZARIO/GO, publicado no D.O.0 de 04/09/95, vigência
até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protei nas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 4.300,00 ( Quatro Mil, e
Trezentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 272.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58956, de 19/02/98, no valor de R$ 645,00,
natureza de despesa n°3441)41, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CA RLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de pr oteínas.Cronogratna:Janeiro/98.Valor:R$ 391.754,00 ( Trezentos e
Noventa e Hum Mil, e Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 15.320.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870135 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5895
de 19/02/98, no valor de R$ 58.763,00. natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 586/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NEROPOLIS/GO, publicado no D.O.0 de 13/10/95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteina s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 37.l40.00( Trinta e Sete Mil, e
Cento e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .632.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58957, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.571,00, natureza de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilatnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 794/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARA ROSA/GO, publicado no D.O.0 de 06/12/95,

Apostilamento ao convênio n" 4125/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura N/funicipal de NIQUELANDIA/GO, publicado no D.O.0 de 20/01195,

Apostilamento ao convênio n° 1019/94, limado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUZIANIA/GO, publicado no D.O.0 de 10,06/94, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograina:janeiro/98.Valor:R$ 27,700,00 ( Vinte e Sete Mil, e
Setecentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 857.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870135 _ Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58952. de 19,02 95, no valor de R$ 4.155,00,
natureza de despesa n°3441)41, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 :02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteína s.CronogrammJaneiro 1 98.Valor:R$ 157.028,00 ( Cento e Cinquenta
e Sete Mil. e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
6.207.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58958, de 19/02/98, no valor
de R$ 23.554,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 1 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário -Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio IV 504/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATRINCHA GO. 'publicado no D.O.0 de 21,09"95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínasCronograma:Janeiro 95.Valor:RS 21.312,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Trezentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 663.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58953, de 190298. no valor
de R$ 3.196,00. natureza de despesa IV 344041, fonte 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio tf 729/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA GLORIA/GO, publicado no D.O.0 de 21111/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária: com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteína s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 8.158,00 ( Oito Mil, e Cento e
Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 387.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58959, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.223,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao com ênio n" 3363 9 - , firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DEsENA INIEN ro
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVO GAMA GO. publicado no D.0:1: de II 09 97.

Apostilamento ao com ênio n° 565 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRANHAS GO, publicado no D.O.0 de 04.09.95, vigência

vigência até 28 02 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramalaneiro 98.Valor.R$ I 79.182.00 ( Cento e Setenta e
No e Mil. e Cento e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total de
Alunos. 7.135.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CG 153173, Gestão
15253, programa, de trabalho n° 08042042724870135 -Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram atacados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58993, de 19 02 98, no valor
de RS 26.877,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1902
. 1998. por JOSÉ ANTONIO-CARLETT1 - Secretário-Executivo do ENDE.

até 28 02 99 , com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
19" conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 25.652,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Seiscentos c Cinquenta e Dois Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1111 A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da 1:G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042'248'0135 . Inicialinente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58965, de 1902,98, no valor
de R$ 3 721,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em,
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretario-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 313 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESE.N\ OL \ INIENIo
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ORIZONA. GO. publicado no D.O.U . de 01 08 95, v igência

Apostilamento ao convênio n0 56495. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRES DO RIO-GO, publicado no D.O,U de 04/09/95,

até 28 02 99. com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronograinaJaneiro 9S.Valor.R$ 42.242,00 ( Quarenta e Dois
Mil, e Duzentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Número Total de
Alunos: 1.832.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da CG 153173, Gestão
15253, programa de-trabalho n" 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri" 98NE58960, de 19 0298. no valor
de R$, 6.336.00, natureza ,de despesa n" 344041. fonte 0 0 1-22000000 . Data do apostilamento rem
19/02;1998. por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 . 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 99 8, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro '98.Valor,R$ 18.374,00 ( Dezoito Mil, e
Trezentos e Setenta e Quatro Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
956 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" (18042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58966, de 19.0298, na valor
de R$ 2 606,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 1 02.1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n" 902 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEN OLA IMENIO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OUVIDOR GO, publicado no D.O.0 de 02 01 96, vigência

Apostilamento ao com ênio n" 4181 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORANGATU'GO, publicado no D.O.0 de 07/10/97,

até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro.98.Valor.R$ 3.852,0(1 ( Três Mil, e
Oitocentos e-Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
I 95.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n 0 98NE58961. de 19(12 98, no valor
de R$ 577,00. natureza de despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Sectetário-Executivo do ENDE.

vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 098 , conforme indicação a seguir Objeto promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 116.866,00 ( Cento e Dezesseis
Mil, e Oitocentos e Sessenta e Seis Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos 4 931 A Presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58967, de 19/02198, no valor
de R$ 11349.1(0, natureza de despesa n" 344041, fonte 0 0 122000000 . Data do apostilamento em
1902'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio if 549 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PADRE BERNARDO ,GO, publicado no D.O.0 de 2909'95,

Apostilamento ao convênio n" 682 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUIRINOPOLIS/GO, publicado no D.O,U de 27/05/94,

vigência até 28/02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução , do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar .- PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 103.860.00 ( Cento e Três Mil, e
' Oitocentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.761 .A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58962, de 19-0298, no valor
de R$ 15.579,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto; promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeira98.ValorRS 78.640,00 ( Setenta e Oito Mil,
e Seiscentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.534.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho IV 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58968, de 19/02/98, no valor
de R$ 11.544,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 563/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALMINOPOLIS/GO, publicado no D.O.0 de 04.'09.95,

Apostilamento ao convênio n" 418994. firmado entre o • FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO QUENTE/GO, publicado no D.O.0 de 23/01/95,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocaloriàs e 09 gramas de proteínas.Cronograma:janeiro/98.Valor:R$ 5.810,00 ( Cinco Mil, e
Oitocentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 357.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58963, de 19'02'98, no valor
de R$ 871,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogrania:Janeiro'98.Valor:R$ 4.316,00 ( Quatro Mil, e
Trezentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 166.A
presente despesa correrá à conta do Orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58969, de 19/02/98, no valor
de R$ 647,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n o 708/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRACANJUBA/GO, publicado no DOU de 27'05/94.

Apostilamento ao convênio n" 417 95, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RUBIATABA . GO, publicado no D.O.0 de 31/08/95,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 30.882,00 ( Trinta Mil. e
Oitocentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
I .401.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
pmgraina de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58964, de 1902.98, no valor
de R$ 4.572,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28;02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir,Objeto: promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeira98.Valor:R$ 17.508,00 ( Dezessete Mil, e
Quinhentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 857.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 0 0 98NE58970, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.574,00, natureza de despesa mi° 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02;1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Ápostilamento ao convênio n" 787 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANCLERLANDIA GO, publicado no DOU de 04 12 96,

DA

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostiltunento ao convênio n" 4126 94, limiado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO/GO, publicado no

vigência até 28 02 . 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 3.926,00 ( Três Mil, e
Novecentos e Vinte e Seis Reais ) Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
151..A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870135 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58971. de 19 02 98, no s alor
de R$ 588.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
1902
. 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DOU de 20 01 95, vigência até 2$02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro 98.Valor:R$ 5.438.00 ( Cinco
Mil, e Quatrocentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 242.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58976, de 19:02/98, no valor
de R$ 815,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 . 02 1998. por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 566 95, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA FE DE GO1AS GO, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n' 345 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SENADOR CANEDO , GO, publicado no D.O.0 de 11/05/94,

04/09 . 95, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos urna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronogramaianeiro 98.Valor.R$ 9.128.00 ( NON e
Mil, e Cento e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
392.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153(73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870135 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE58972, de 19 02 98, no valor
de R$ 1.369,00. natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 132.548,00 ( Cento e Trinta e
Dois vlil. e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 5.098.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253. programa de trabalho n°08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58977, de 19/02198,
no valor de R$ 19.882,00. natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 312'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DA BARRA.'GO, publicado no D.O.0

Apostilamento ao convênio n° 0491.96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SILVANIA/GO, publicado no D.O.0 de 05/07/96, vigência

de 01/08/95, vigência até 28/02 1 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cr000grama:Janeiro'98.Valor:R$ 17.574,00 (
Dezessete Mil, e Quinhentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 754.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173,
Gestão 15255, programa de trabalho n°08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58989, de 19.0298,
no valor de R$ 2.636,00, natureza de des p esa n°344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ-ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 31.094,00 ( Trinta e Hum Mil, e
Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.365.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 3P dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58978, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.651,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 740/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, publicado no

Apostilamento ao convênio n° 170/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal -de SIMOLANDIA/GO, publicado no D.O.0 de 21/06/96,

D.O.0 de 21/11/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 276.948,00 (
Duzentos e Setenta e Seis Mil, e Novecentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias
letivos. Número Total de Alunos: 7.497.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente. para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if
98NE58973, de 19/02/98, no valor de R$ 41.538,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000
. Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do
FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 35.064,00 ( Trinta e Cinco Mil,
e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .004.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870135 , Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58979, de 19102/98, no valor
de R$ 5.259,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4185'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de SAO JOAO D'ALIANCA -GO, publicado no D.O.0 de
23/01/95. vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de protefna s.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 19.956.00 (
Dezenove Mil. e Novecentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: SI 5.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58974. de 19.02198,
no valor de R$ 2.993,00, natureza de despesa n°344041, fonte n" 22000000. Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 023/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRES RANCHOS/GO, publicado no D.O.0 de 23/01/96,
vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 1.298,00 ( Hum Mil, e Duzentos
e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 93.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de
trabalho n°08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58980, de 19/02198, no valor de R$ 191,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 220'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO, publicado no D.O.0

Apostilatnento ao convênio n° 592195, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRINDADE/GO, publicado no D.O.0 de 16/10/95, vigência

DA EDUCAÇÃO e

de 07/07/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.ValoreRS 24.822,00 ( Vinte e
Quatro Mil, e Oitocentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.463.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n °08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58975, de 19:02,98, no valor
de R$ 3.530,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas,Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 59.832,00 ( Cinquenta e Nove
Mil, e Oitocentos e Trinta e Dois Reais). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.704.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58981, de 19/02/98, no valor
de R$ 8.620,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 349 95, firmado entre o- FLNDO NACIONAL DE DESEN \ OLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TROMBAS GO, publicado no DOU de 14 08 95, 'vigência

Apostilamento ao convênio n" 570 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AFONSO CUNHA MA, publicado no D.O.0 de 24'05.'94,

até 280299. com o objetiso de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na edula,,ão
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 10.500,00 ( Dez Mil, e
Quinhentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 2(8) dias lens os. Número Total de Alunos. 362.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870135 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram aloçados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5)+982, de 19 02 98, no salor
de R$ 1.584,00, natureza de despesa n" 344(141, fonte n" 122000000 . Data , do apostilamento em
19 ,02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE III - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 99 8 , conforme indicação a seguirObjeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 37.684,00 ( Trinta e Sete Mil, e
Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos:
1 094.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 0 8 0420427248'0121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram aluados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55265, de 19 02 98. no salor
de R$ 5652,110, natureza de despesa n° 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao consênio n' 0541 96, filmado entre o FUNDO NACIONAL DE. DESEN\ OL INIENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TURVELANDIA GO, publicado no D.O.L: de 11(17 96,
vigência até 2802 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos tinia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 7.450,00 ( Sete Mil, e
Quatrocentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
321.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos -à conta da Nota de Empenho n' 98NE58983, de 19-02- 98, no alor
de R$ 1.117,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao con• n" 20"7 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALDEIAS ALTAS MA, publicado no D.O.0 de 01.'07194,
vigência até 2 8 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atenditnento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Naciona:
de Alimentação Escolar PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de pwteínas.CronogramaJaneiro'98.Valor:R$ 255.496,00 ( Duzentos e
Cinquenta e Cinco Mil, e Quatrocentos e Nos enta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos "23$ A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 1531'3, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55266,
de 191(2 98, no salor de R$ 38.324,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 . 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n" 78095, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTAMIRA DO MARANHAO/MA, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao cons ênio n' 05490. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
go, publicado no DOU de 20 03.96. sigência até
28'02'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogramaianeiro.98.Valor.R$ 16.092,00 ( Dezesseis Mil, e NON enta e Dois Reais ). Dias
de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 753.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870135 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58984, de 19.02.98, no s alor de R$ 2.340.00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19.02.1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do ,ENDE.

01 '1295.'. igência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 199 8 , conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 67.300,00 (
Sessenta e Sete Mil, e Trezentos Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos 2.1 34.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
1525$, programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE55267, de 19102,98, no valor
de R$ 10,095,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3360/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VALPARAISO DE GOIAS/GO, publicado no DOU de

Apostilamento ao convênio n° 4978;97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA, publicado no

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de L'RL'ANA

11/09/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto . promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramatJaneiro98.ValorRS 219.172,00 (
Duzentos e Dezenove Mil, e Cento e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos
Número Total de Alunos: 8.637.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58992,
de 19/02/98, no valor de R$ 32.865.00. natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

D.O.0 de 1611097, v igência até 28,02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 82.940,00 ( Oitenta
e Dois Mil, e Nos ecentos e Quarenta Reais ). Dias de atenditnento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 3.190.A presente despesa correrá à conta do orçatnento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08(142042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri" 98NE55455, de 19/02/98, no valor
de R$ 12.441,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
191021 998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 567/95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VIANOPOLIS/GO, publicado no D OU de 04'09'95,

Apostilamento ao com &lio n' 4979,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTO ALEGRE DO PINDARE/MA, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02 199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 19.868,00 ( Dezenove Mil, e
Oitocentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos.
860.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870135 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58985, de 1902'98, no valor
de R$ 2.980,00, natureza de despesa n° . 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

16 10 97, vigência até 2810299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 257.254,00 (
Duzentos e Cinquenta e Sete Mil. e Duzein -a e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200
dias leth os. Número Total de Alunos. 10,043.A presente despesa correrá à conta do orçamento do
ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho ri° 08042042724870121 .
Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota
de Empenho n" 98NE55425, de 19 02 98, no valor de R$ 38.588,00, natureza de despesa n° 344041,
fonte n" 122000000 . Data do apostilathento em 19)021998,
por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

Apdstilamento ao convênio tf 3747/94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ACAILANDIA/MA. publicado no D.O.0 de 11'01'95,

Apostilamento ao convênio n" 4260197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AMAPA DO MARANHAO/MA, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos abanos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 652.582,00 ( Seiscentos e
Cinquenta e Dois Mil, e Quinhentos e Oitenta e Dois Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos
Número Total de Alunos: 2'6.327.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55264.
de 19/02/98, no valor de R$ 97.842,00. natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostifamentd em 19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE
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0810:97, vigência até 28102 :99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
tnatriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 52.322,00 (
Cinquenta e Dois Mil, e Trezentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 2.112.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173. Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55268,
de 1902 98. no alor de R$ 7.848,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19,02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 145N 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLX IMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANAJATCBA MA, publicado no DOU de 1706 94,

vigência até 28 02-99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas:Cronograma:Janeiro 95.Valor.R$ 254.172,00 ( Duzentos e
Cinquenta e Quatro Mil, e Cento e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 6 656.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, Código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de u-abalho n" 0504204272457012.1 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30-dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n'' 98NE55270,
de 19/02/98, no valor de R$ 38 054.00, natureza de despesa n' 344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLE1T1 - Secretário-Exectitis o do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 0492 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEN OLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANAPURL'S MA, publicado no D.O.U. de 05 07 96, igência

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamento ao convênio ti" 034 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARARIMA, publicado no DOU de 07-03 96, vigência até
2$ 02 99, com o objetix o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício-de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo-pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 123.624,00 ( Cento e Vinte e Três Mil, e Seiscentos e
Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias leda os. Número Total de Alunos: 5.731.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 95NE55274, de 19 02 , 98. no valor
de RS 18.543,00, natureza de despesa n' 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT'l - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao com mino 848 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AX.IXA MA, publicado no DOU de 01 06 94, vigência até
2$ 02 9 9, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,

até 28-02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 35o
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma-Janeiro 95.Valor:RS 109 454,00 1 Cento e Nov e Mil,
e Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais 1 Dias de atendimento 200 dias leuvos. Número Total de
Alunos: 4.318 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CG 1531 73. Gestão
15253, programa de trabalho ir' 0$042042'24<"W 2l
21 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos á conta da Nota de Empenho n" 95NE552"1„ de 19 02 98, no ator
de R$ 16.418,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n' 122000000 Data do apc nsulamento era
19, 011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garanundo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograina.Janeiro 98.Valor.R$ 94.346,00 ( Noventa e Quatro Mil, e Trezentos. e Quarenta
e Seis Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Número Total de Alunos: 4.1-51.A presente despesa
correra a conta do orçamento do FNDE, código da 1.0 153173. Gestão 15253, programa de trabalho ri°
)504/142 - 2245'0121 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos a conta da Nota de Empenho n' 958,E55275. de 19 1)2 9N, no v alor de RS 14.151,00, natureza
de despesa a $44041. fonte n - 122000000 . Data do apostilamento eia 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1 - Secretáno-Executivo do ENDE.

Apcstilamento ao convênio tf 4950 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de APICUM-ACI.' MA, publicado no DOU de 16 1097.

Apostilamento ao com ênio n" 722 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BACABAL MA. publicado no D.0.1.3 de 211195, vigência

vigência até 25 02-99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 9 95, conforme indicação a seguir Objeto promm er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina.Janeiro 98.Valor.R$ 59.144,00 Cinquenta e Nov e
Mil, e Cento e Quarenta e Quatro Reais )-. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos . 2.649.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, p:.ra atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5544 I, de 19 02.98, no valor
de RS 8.871,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

até 2$ 02 99, com o °bleu\ o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 9 9 conforme indicação a seguir. Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE_ garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 753334,00 ( Setecentos e
Cinquenta e Três Mil, e Setecentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 3 I.905.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 1531 7 3. Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recuaos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55276,
de 19 02 98, no valor de RS 113.060,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n o 122000000 . Data do
aposti lamento em 19 02:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4981 , 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAGUANA/MA, publicado no D.O.0 de 16'1097,

Apostilamento ao convênio n° 4981 97, firmado entre o FINDO NACIONAL DF. DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BACABEIRA/MA, publicado no D,O.0 de 16/10/97,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, co.n cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.ValorRS 117.748,00 ( Cento e Dezessete
Mil, e Setecentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 4.931.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55429, de 1902'98, no valor
de R$ 17.662,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:RS 72.372,00 ( Setenta e Dois Mil.
e Trezentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.098.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55277, de 19/02/98, no valor
de R$ 10.855,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0679/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAIOSES/MA, publicado no D.O.0 de 31'07'96, vigência

Apostilamento ao convênio n° 332,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BACURIMA, publicado no D.O.0 de 09/08/95, vigência até

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.ValorRS 183.180,00 ( Cento e Oitenta e
Três Mil, e Cento e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
7.852.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocadds recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55272, de 19'02.'98, no valor
de R$ 27.477,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

2802 '99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação prç
escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 148.698,00 ( Cento e Quarenta e Oito Mil, e Seiscentos e
Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.347.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55278, de 19/02/98, no valor
de R$ 22.304,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 026/96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAME/MA, publicado no D.O.0 de 12'02'96, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 4983,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BACURITUBA,MA, publicado no D.O.0 de 16/10/97,

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 225.816,00 ( Duzentos .e Vinte e Cinco Mil, e Oitocentos e
Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 11.727.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do- FRDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55273, de 19/02/98, no valor de RS 33.872,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilainento em 19'02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 36.012,00 ( Trinta e Seis Mil, e
Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.048.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FINDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocaclos
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55443. de l9i0298, no valor de R$ 5.401,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/011998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI. - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao com bio n" 624 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLk !MENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BALSAS, MA. publicado no D.au de 26 05 94, igência ate

Apostilamento ao conv ënio n" 104494, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA E DIvN(-ko e a Prefeitura Municipal de BEQUIMAO, \AA. publicado no D.O.L . de 100694, vigência

28 fia 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à, execução do mesmo no exercício de 199N.
conforme indicação a seguir,Objeto. piornos er o atendimento aos alunos matriculados na educas ao preescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, a conta do Piograma Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 35(1 quilocalonas c-09 gramas
de proteínas.CionogramaJaneiro 98 Valor R$ 374.436,00 1 Trezentos e Setenta e Quatro Mil. e
Quatrocentos e Trinta e Seis Reais 1. :Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de Alunos.
14.893.A presente despesa correrá à conta do orçamento do EN DÉ, codigo da 1,6 153173, Gestão 15253.
programa de nabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram aloeados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98N E55279, de 19 02 MS, no salor
de R$ 56.086.00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do aposulamento em
19(12 (998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executh o do FNDE.

até 2 8 02 99, COM o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1908 , conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zunas urbana e rural, á conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAF, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalonas e 09 gramas de proteínas Cronognuna Janeiro 08 Valor.RS 182.032,00 ( Cento e Oitenta e
Dois Mil, e Trinta e Dois Reais ) Dias de atendimento 200 dias letivos. Numero Total de Alunos:
5 458 A presente despesa coirera à conta do orçamento do ENDE. código da L'G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" (N042)i42"2-18" o 121 . Inicialmente, para atender QS pnmeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 911NE55284, de 19 02 98, no valor
de RS 2" 21111,151, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
9(12 199x, por JOSÉ ANTONIO CARLETH - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio IV 060 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARAO DE GRAjAU MA, publicado no D.O.U, de

Apostilamento ao convênio n" 4984 9', firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDI'CA0,0 e a l'refeitura MuniCipal de BERNARDO DO :v1EARIM, MA, publicado no D.O.0 de
16 I Q 9'. v igência ate 28 (12 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1 998, conforme indicação a seguir Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNA E. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 31.110,00 ( Trinta
e Hum Mil. e Cento e Dez Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1211( 1 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da 'L'G 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042'24870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55285, de 1902.98, no valor
de RS 4 666,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 1220011000 . Data do apostilamento em
19/02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 03 96, sigência até 28,02 99. com o objetivo-de indicai os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de (998, confonne indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino :fundamental, da zonas urbana e rural, a conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNA-E, garantindo :pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro98.Valor.R$ 62.490.00 (
Sessenta e Dois Mil. e Quatrocentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero
Total de Alunos. 2.474.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros $0 dias do cronograma. foram alocados, recursos á conta da Nota de Empenho n" 98N E55280.
de 19,02.98. no valor de RS 9.373,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 ..Data do
apostilameino em 19102:1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do F'NDE.

Apostilarnento ao convênio n" 5041 9', firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Apostilamento ao convênio n" 214,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARRA DO CORDA, MA, publicado no D.O.0 de 28,06 96,
vigência até 280199, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 312.250,00 ( Trezentos e Doze
Mil, e Duzentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
I5.529.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho ir 08042042724870121 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55281, de 19,02,98, no valor
de R$ 46.837,00, natureza de despesa ir 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

16 109'. vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de I 99 11, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 35.610,00 ( Trinta
e Cinco Mil, e Seiscentos e Dez Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1 585.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08 042042 -7 24870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram atoados recursos à conta da Nota de Empenho 98NE55456, de 19'02'98, no valor
de R$ 5 341,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio if 181'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARREIRINHAS,'MA, publicado no D.O.0 de 25.06.96,

Apostilamento ao COM ênio n" 192'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Pi efeinira Municipal de BOM JARDIM,MA, publicado no D.O.0 de 26,06/96,

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 225.632,00 ( Duzentos e Vinte e
Cinco Mil, e Seiscentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I 0.762.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55282, de 1902.98.
no valor de R$ 33.844,00, natureza de despesa n°344041. fonte tf 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alUnos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 241.504,00 ( Duzentos e
Quarenta e Hum Mil, e Quinhentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200- dias letivos. Número
Total de Alunos. 10.575.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
1531'73, Gestão 15253. programa de trabalho n' s 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55286,
de 19 02 98, no valor de RS 36.195,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 729097, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de BELAGUA'MA, publicado no D.O.0 de 01 12 97, vigência
até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro'98.Valor.R$ 66.720,00 ( Sessenta e Seis Mil.
e Setecentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. I .829.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55444, de 19 0298. no alor
de R$ 10.008,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do RIDE.

Apostilamento ao com ênio n" "850 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BONI JESUS DAS SELVAS MA. publicado no D.O.0 de
0312 0', vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 19911, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CrunogramaJaneiro 98.Valor.R$ 147.428,00 ( Cento
e Quarenta e Sete Mil, e Quatrocentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 5.876.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 1531'3, Gestão 15253. programa de trabalho mi" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55433,
de (90298. no valor de R$ 22.114,00, natureza de despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 1902 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do ENDE.

Apostilamento ao convênio n° 11596. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BENEDITO LEITE 'MA, publicado no D.O.0 de 31.05.96,

Apostilamento ao convênio n" 4985 97, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM LL'GAR,N4A, publicado no D.O.0 de 16;10,97,

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograina.Janeiro'98.Valor.R$ 22.234,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Duzentos e Trinta e Quatro Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de Alunos.
I .077.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri" 98NE55283, de 19,02.98, no valor
de RS 3.335,00. natureza de despesa rf 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do INDE.

vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. momos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana-e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e-0') gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 66.464,00 ( Sessenta e Seis Mil,
e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de
Alunos. 3.063 A presente despesa correrá à conta do-orçamento-do ENDE. código da UG 15317$. Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota-de Empenho n" 98NE55287. de 19 , 02,98. no valor
de RS 9.969.00, natureza de despesa n" 344041. fonte tr 122000000 . Data do apostilamento em
19'02'1998. por JOSÉ ANTONIO CARLEIT1 - Secretário-Executivo do ENDE.

DA EDUCAÇÃO
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132

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO 3

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamento ao convênio n" 323394. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BREJO MA, publicado no D.0.1' de 01 12 94, vigência até

Apostilamento ao convênio n' 6073 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTODA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPESTRE DO MARANFIAO:MA, publicado no D.O.0

280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1995,
conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 35 0 quilocakrias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 328.360,00 ( Trezentos e Vinte e Oito Mil, e Trezentos e
Sessenta Reais ), Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos 5 .1,-'8 A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da L'G 1531 -'3, Gestão 15253, programa de
trabalho n' 0804204224570121 . Inicialmente, para atender os primeiros 3( 1 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 95NE55255, de 191)2 Q . no valor de RS 492(13,111.
natureza de despesa n° 344041, fonte 'ir 1220(10(100 Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

de 03 II 97, vigência até 25 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1995, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbaná e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:RS 67.288,00 (
Sessenta e Sete Mil, e Duzentos e-Oitenta e-Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 2,735.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55293,
de 19 02 98, no valor de RS 10.093,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19;02-1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao cons ênio n° 50439". firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVINIENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BREJO DA AREIA "Ntk. publicado no D.0.1' de 16 10 9",

Apostilamento ao cons énio n" 1426:94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANDIDO MENDES:MA, publicado no D.O.0 de 17;06;94,

vigência até 28 02 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objete promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas CronograinaJaneiro * 8'8 Valor.R$ 192.944.00 ( Cento e Noventa e
Dois Mil, e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais ) Dias de atendimento 200 dias letivos Número
Total de Alunos. 5 350.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
1531 73, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042'248'0121 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram atacados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55445,
de 19'02'98, no valor de R$ 28.94-1,00, natureza de despesa tr 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 1902:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro:98.Valor.R$ 95.440,00 ( Nos enta e Cinco
Mil, e Quatrocentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.695.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55294, de 19.02.98, no valor
de RS 14.316,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 7851 97, firmado entre o -FUNDO-NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BURITI MA, publicado no DOU de 03 1291. igência até

Apostilamento ao com ênio n° 1004 '94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANTANHEDE:MA, publicado no D.O.0 de 10;06;94,

28'02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e. no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos-uma refeição diária, com cerca de 35 0 quilocalorias e 0 9 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 214.19(1,00 ( Duzentos e Catorze Mil, e Cento- e Noventa
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 9.126.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 1531"3, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55289, de 190298, no valor de R$ 32.128,00, natureza
de- despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2$ 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199S, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 168.888,00 ( Cento e Sessenta e
Oito Mil, e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 4.764.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°0804204272487012! . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55295, de 19.02,98, no valor
de R$ 25.333,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5042.'97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACHOEIRA GRANDE'MA, publicado no D.0. -U de
231 0'97, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor . R$ 54 056,00 (
Cinquenta e Quatro Mil, e Cinquenta e Seis Reais ) Dias de atendimento- 200 dias letivos Número
Total de Alunos: 2.575.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
153173, Gestão 15253, programa de trabalho
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55290,
de 19/02198, no valor de R$ 8.108,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n' 122000000 . Data do
apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE

,Apostilamento ao convênio n" 498697, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE;MA, publicado no D.O.0 de
1610'97. vigência até 28.02.99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 72.744,00 ( Setenta
e Dois Mil, e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 3.073.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho ri^ 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, firam alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55296,
de 19 02 98, no valor de R$ 10.911,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19.02- 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 762'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAJAPIO'MA, publicado no D.O U de 2811 95, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 380.94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAROLINA,1VIA, publicado no D.O.0 de 12;05,94, vigência

28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor:R$ 62.404,00 ( Sessenta e Dois Mil, e Quatrocentos e Quatro
Reais' ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.1 74.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ir
08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55291, de 1902'98, no valor de RS 9.360,00, natureza de
despesa n°344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19021998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

até 2802:99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 171.066,00 ( Cento e Setenta e
Hum Mil, e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
7.588.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55297, de 19;0198, no valor
de R$ 25,629,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 340'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DEsENvOLvImEN'TO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAJARI 'MA, publicado no DOU de 14'08'95, vigência até

Apostilamento ao cons énio ri" 012,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARUTAFERA;MA, publicado no D.O.0 de 19/01;96,

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 132.732,00 ( Cento e Trinta e Dois Mil, e Setecentos e
Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 5.825.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042 724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55292, de 19'02'98, no valor de RS 19.909,011,
natureza de despesa n°344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilatnento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28:02.99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro,98.Valor:R$ 114.624,00 ( Cento e Catorze
Mil, e Seiscentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 4.855.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870121 . Iniciahn 'ente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55298. de 19;02;98, no valor
de RS 17.193,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19,02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 745 94. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEN \-01‘ INIEN ro
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAXIAS `MA, publicado no D.O.0 de 27 05 94, vigência até

Apostamento ao com ênio n° 2211 '94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CODO MA, publicado no D.O.0 de 01/07.94, vigência até

28'02'99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à. execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto. prumo er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 1.095.716.00 ( Hum Milhão, No \ enta e Cinco Mil. e
Setecentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias len\ os. Número Total de Alunos.
46.379.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da L'G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
crcnograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55299, de 19 02 98. no v alor
de R$ 164.186,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

2R 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa 'Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma.Janeiro 98. N. 'alor.R$ 806.372,00 ( Oitocentos e Seis Mil, e Trezentos e Setenta
e Dois Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 32.85 I .A presente
despesa correrá à conta do orçamento do .ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" OR04204.2"24870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55302, de 19 02 98. no valor de R$ 120.918,00,
natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 • Data do apostilamento em 19 -02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilámento ao conv ênio ir 108 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENn OLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CEDRAL MA, publicado no D.O.0 de 24.05 96. s igência até

Apostamento ao com ênio 2604 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COELHO NETO MA, publicado no D.O.0 de 15:07,94,

280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação preescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 80.800,00 ( Oitenta Mil, e Oitocentos Reais ). Dias de.
atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 3.469,A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°
08042042724870121 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do crono grama, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55300, de 19 02.98, no alor de R$ 12.120,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2$02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 9 9R. conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa National
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 200.248,00 ( Duzentos Mil, e
Duzentos e Quarenta e Oito Reais ) -Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
9 01 3 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042'248'0121 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55303, de 19.0198, no valor
de R$ 30 037,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4452.97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CENTRAL DO MARANHAO MA, publicado no D.O.L' de

Apostamento ao convênio n" I 018 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COLINAS MA, publicado no D.O.0 de 10/06/94. vigência

13'10'97. vigência até 28.'02.99. com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promov er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro.98.Valor.R$ 35.214,00 ( Trinta
e Cinco Mil, e Duzentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I .664.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55435, de 19 02 98, no valor
de R$ 5.282,00, natureza de despesa n 0 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 2 R 02 99 , com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 99 R , conforme indicação a seguir Objeto promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e o9 gramas de proteínas Cronograrna Janeiro '98."Valor.R$ 221.242,00 ( Duzentos e Vinte e
Hum Mil, e Duzentos e Quarenta e Dois Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos 9 23$ A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 0 R042042"24R"0121 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55304, de 19'02.'98. no valor
de R$ 33 150,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/021998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4987/97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CENTRO DO GUILHERME/MA, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio tf 5044197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONCEICAO DO LAGO-ACU/MA, publicado no D.D.0 de

16/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 63.716,00 (
Sessenta e Três Mil, e Setecentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 2.799.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55457,
de 19/02/98, no valor de R$ 9.557,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

16/10197, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 82.138.00 ( Oitenta
e Dois Mil, e Cento e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 4.074.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°1)80421)42724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55305, de 19/02/98. no valor
de R$ 12.320,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n o 4988/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CENTRO NOVO DO MARANHAWMA. publicado no
D.O.0 de 16/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeirol98.Valor:R$ 77.730.00 ( Setenta
e Sete Mil, e Setecentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.870.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialtnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E55461. de 19-0298. no valor
de R$ 11.659,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 1577 , 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORDATA/MA. publicado no DOU de 20/06/94, vigência

Apostilatnento ao convênio n° 421794. firmado entre o -FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CHAPADINHAMA. publicado no D.O.0 de 23/ .01 95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramnraneiro. 198.Valor:R$ 330.540,00 ( Trezentos e Trinta
Mil, e Quinhentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I3.209.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Einpenho n" 98NE55301, de 1902 1 98. no valor
de R$ 49.581,00, natureza de despesa n° 344041, fonte -n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28t02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
199$. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro, 98.ValonR$ 377.092,00 ( Trezentos e
Setenta e Sete Mil, e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 15.560.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870121 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograina. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55306. de 19/0198.
no valor de R$ 56.563,00, natureza de despesa n°344041. fonte tr 122000000 . Data do apostilamento
em (9-02-1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 205494. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Ivlunicipal de CURURUPU,MA, publicado no D.O.0 de 01/07/94. vigência
até 28'01'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteinas.Cronogratna:Janeiro/98.Valor:R$ 162.590.00 ( Cento e Sessenta e
Dois Mil, e Quinhentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 6.919.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n°1)81)42042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55307, de 19/02/98, no valor
de R$ 24.388,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19.02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 3358 9 1 , firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DAVINOPOLIS MA, publicado no D O U de 111)9 97.
vigência até 28 ( 12 99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos :finitos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma-Janeiro 98 .ValorRS 128.64 8 ,00 ( Cento e Vinte e
Oito Mil, e Seiscentos e Quarenta e Oito Reais ) Dias de atendimento . 2110 dias leti os. Número Total de
Alunos: 5.417.A presente despesa correrá à conta do orçamento do PNDE, código da UO 1531'3, Gestão
15253, programa de trabalho n" (18042042 1248 1(1121 Inicialmente, para atender os primeiros 3 11 dias do
crortograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 08NE55420. de 19 ( 12 9 8, no s olor
de RS 19.290,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ir' 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ,k,NTONIO CARLETTI - Secretário-Executis o do FNDE.

Apostilamento ao com, ênio n' 498997, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FORMOSA DA SERRA NEGRA 'MA. publicado no D.O.0
de 16 10 97, vigência até 2802 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir:Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogrammjaneiro 98.Valor:RS 74.072,00 ( Setenta
e Quatro Mil, e Setenta c Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Alunos:
3.781.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 118042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55436, de 19 , 02-98, no valor
de RS 11.110,00, natureza de despesa o" 344041, fonte n' 12200000(1 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do FNTDE.

Apostilamento ao convênio n" (161 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DOM PEDRO MA, publicado no DOU de 22 05 95,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e-rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma-Janeiro 98 Valor. R$ 1-96.8))4,00 ( Cento e Noventa e
Seis Mil, e Oitocentos e Quatro Reais ) Dias de atendimento . 20(1 dias letivos. Número Total de Alunos:
8.985.A presente despesa correrá à conta do-orçamento do FNDE, código da LT0,153-1 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n" (1804204272487(1121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocaclos recursos à-conta-da Nota de Empenho n° 98NE55308, de 19 02 98, no valor
de R$ 29.502,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 1220(10000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao conv colo o" (135 95, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, publicado no D.O.0
de (19 05 95, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 52.328,00 (
Cinquenta e Dois Mil, e Trezentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200-dias letivos. Número
Total de Alunos: 2.417.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55312,
de 19 0298. no salor de R$ 7.849,00. natureza de despesa n" 344041, fonte O' 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4169 -94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR:MA, publicado no D.O.0 de 2001 95,

Apostilamento ao corn ênio 1968,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FORTUNA/MA, publicado no D.O.0 de 29/06/94, vigência

vigência até 28 10299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaHaneiro 98 Valor:RS 7-1 362,00 ( Setenta e Sete Mil, e
Trezentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos:
3.340.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE5530 9 , de 19 02 98, no valor
de R$ 11:604,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento emn
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro,98.Valor:R$ 75.668,00 ( Setenta e Cinco Mil,
e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.249.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho 00 08042042724870121 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos ã conta da Nota de Empenho n o 98NE553 13, de 19/02/98, no valor
de RS 11,337.00, natureza de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19 01 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 053 1 96, rumado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESPERANTINOPOLIS MA. publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n' 2586-94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GODOFREDO VIANA/MA. publicado no D.O.0 de

20/03/96, vigência até 28-02-99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro 98.Valor:RS 164.308,00 ( Cento
e Sessenta e Quatro Mil, e Trezentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 6.515.A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho ri° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55310, de 19 02 98,
no valor de R$ 24.628,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

14117 94, vigência até 28-02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:RS 41.690.00 (
Quarenta e Hum Mil, e Seiscentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1.877.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173. Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55314,
de 19 0298, no valor de RS 6.253.00, natureza de despesa 00344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 561'95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESTREITO MA. publicado no D.O.0 de 04 09 95, s igência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro 98.Valor:RS 111.358,00 ( Cento e Onze Mil,
. e Trezentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.682.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55311, de 19 02 98. no valor
de RS 16.691,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio o" 211 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GONCALVES DIAS/Iv1A, publicado no D.O.0 de 28/06/96,
vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro , 98.Valor:RS 66.536,00 ( Sessenta e Seis Mil,
e Quinhentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.405.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 118042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE553 15, de 19/02/98. no valor
de R$ 9.980,00, natureza de despesa n° 344041, fonte o" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 199$. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 6075 , 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FEIRA NOVA DO N1ARANHAO'MA, publicado no D.O.0

Apostilamento ao convênio n° 795/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GOVERNADOR ARO-TER/MA. publicado no D.O.0 de

de 03/11/97, vigência até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 64.234,00 (
Sessenta e Quatro Mil, e Duzentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2.491A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55430,
de 19/02.'98, no valor de RS 9.635,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19 1 02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do ENDE.

06,1295, vigência até 28/02 1 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de prbteinas.CronogramaHaneiro198.Valor:R$ 57.814.00 (
Cinquenta e Sete Mil, e Oitocentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 2.306.A presente despesa correrá à conta do orçamento do RIDE, código da UG
153173, Gestão 15253. programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE55316,
de 19 02 98. no valor de RS 8.672,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilarnento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE,
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Apostilamento ao convênio n" 5045 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GOVERNADOR ED1SON LOBAO MA, publicado no
D.0,1.1 de 16.1097, vigência até 25 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício , de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:RS 69.674"
Sessenta e Nove Mil, e Seiscentos e Setenta e Quatro Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2.900.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
LIG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE55419,
de 19 102:98, no valor de R$ 10.451,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ti" 122000000 . Data do
apostilamento em 1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilainento ao convênio tf 097 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GOVERNADOR EUGENIO BARROS MA, publicado no
D.0.0 de 22 0596, vigência até 28-02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro ')8.Valor:R$ 66.494,00 (
Sessenta e Seis Mil, e Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 3.349.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE, código da
UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n" 080420427248 7 0121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55317,
de 19 0298. no valor de RS 9.974.00, natureza de despesa o' 344041., fonte n" 122000000 . Data do
.apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo
do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 3351 , 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLAIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GOVERNADOR LUIZ ROCHA MA, publicado no D.0.1.
1 de
11 , 09 97, vigência até 28 02 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma efeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de p roteínas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:RS 68.182.00 (
Sessenta e Oito Mil. e Cento e Oitenta e Dois Reais Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 2.869.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE55432,
de 19/02/98, no valor de R$ 10.227,00, natureza de despesa n° 344041, fonte o' 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4990/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GOVERNADOR NEWTON BELLO/IvIA. publicado no
D.O.0 de 16/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de pr oteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 94.182,00 (
Noventa e Quatro Mil, e Cento e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 4.415.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253. programa de trabalho if 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55318,
de 19/02/98. no valor de R$ 14.127.00, natureza de despesa n° 344041, fonte o' 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n° 109 196, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GRACA ARANHAiiMA, publicado no D.0.0 de 240596.
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Apostilamento ao convênio o' 372$94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GULMARAES MA, publicado no Dali de 11/01/95,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - .PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 110.442,00 ( Cento e Dez Mil, e
Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais t. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.818.A presente despesa correrá á conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08 042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55321, de 19/02198, no valor
de R$ 16,566,00, natureza de despesa ri" 344041, fonte n" 12200(1000 . Data do apostilamento em
191(2 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.
Apostilamento ao convênio o" 4453 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
, MA. publicado no D.O.0 de
13 10 97, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1995, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mral, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas C ronograina:Janeiro98.Valor:R$ 122.798,00 ( Cento
e Vinte e Dois Mil. e Setecentos e Noventa e Oito Reais J. Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Nútnero Total de Alunos 5.2211.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
L'G 153173, Gestão 15253. programa de mibalho a' 08 042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55322,
de 1 9 02 Q . no valor de RS 18,410,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de HUMBERTO DE CAMPOS

Apostilarnento ao com &lio n" 4148 9 7, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IGARAF'F. DO MEIGMA, publicado no DOU de 06110/97,

vigência até 28 02-99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no

exercício de 1995, conforme indicação a seguir. Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas .Cronogrammjaneiro.98.Valor:R$ 69.926,00 ( Sessenta e Nove
Mil, e Novecentos e Vinte e Seis Reais Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de.
Alunos: 3.047.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55323, de 19/02/98, no valor
de R$ 10.488,00; natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 329/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IGARAPE GRANDE/MA, publicado no D.O.0 de 06/05/94,
vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a suguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com- cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas .Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 99.476,00 ( Noventa e Nove
Mil, e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 4.127,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153113, Gestão
15253, programa de trabalho n°081142(142724570121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocatLs recursos à conta da Nota de Empenho n'98NE55324, de 19/02/98, 'no valor
de R$ 14.921,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 377294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IMPERATRIZ/MA. publicado no D.O.0 de 11/01/95,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma:Janeiro.98.Valor:RS 32.896,00 ( Trinta e Dois Mil. e
Oitocentos e Noventa e Seis Reais ), Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.416.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE55319, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.934,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 , 02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteina s.CronogramaJaneiro/98.Valor:R$ 1.546.624,00 ( Hum Milhão,
Quinhentos e Quarenta e Seis Mil, e Seiscentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias
letivos. Número Total de Alunos: 61.977.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da LI G 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n" 08042042724870121 . Ihicialmente, para
atender os primeiros 311 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°
981\1E55325, de 1902/95. no valor de RS 231.552,00, natureza de despesa o' 344041, fonte n°
122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - SecretárioExecutivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2606/94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GRAJAUMA, publicado no D.0,11 de 15 07 194, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronogramalaneiro 98.Valor:R$ 369.566,00 ( Trezentos e Sessenta e Nove Mil, e
Quinhentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
15.431 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55320, de 19/0298, no valor
de R$ 55.407.00, natureza de despesa o' 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n o 4991.97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAIPAVA DO GRAJAU/MA, publicado no D.O.1J de
16110 .97, vigência até 28/02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo •
no exercício de 1998, conforme indicação a se g uir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas .Cronogramtujaneiro/98.Valor:R$ 60.540,00 (
Sessenta Mil, e Quinhentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.239.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LIG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°1)81)42042724871)121 . Inicialmente, para atenderas primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55434. de 19 ,02/98; no valor
de RS 9.081,00, natureza de despesa n" 344041, fonte o" 122000000 . Data do apostilamento em
19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilarnento ao convênio n" 049396, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAPECURU MIRIM MA, publicado no D.O,U de 05/0796,
vigência até 28 02 . 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de-proteínas.Cronograma:Ianeiro '98.Valor:RS 326.690,00 ( Trezentos e Vinte e
Seis Mil, e Seiscentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 13.160.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55326, de 19 02 98.
no valor de R$ 48.91-5,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em_ 19/02 1 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 7291;97, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JUNCO DO MARANHAO/MA, publicado no D.O.0 de
01 1297, vigência até 28,02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 48.716,00 (
Quarenta e Oito Mil, e Setecentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1 .367.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253. programa de trabalho n' (18042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros $0 dias do cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55446,
de 19 0298. no valor de R$ 7.307,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n° 122000000 Data do
apostiltunento em 1902
.
1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5046 , 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITINGA DO MARANFIAOMA. publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n' 827'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGO DA PEDRAMA, publicado no D.O.0 de 13/12/95,

16/10/97, vigência até 28 102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograina:Janeiro'98.Valor:R$ 135.034,00 ( Cento
e Trinta e Cinco Mil, e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 5.682.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55439, de 1902:98, no valor
de R$ 20.255,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5047/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JATOBA/MA, publicado no D.O.0 de 161(0'97, vigência até

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 335.102.00-( Trezentos e Trinta
e Cinco Mil, e Cento e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
14.1 83.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55330, de 19/02/98. no valor
de R$ 50.258,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 47 774,00 ( Quarenta e Sete Mil, e Setecentos e Setenta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.027.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE55427, de 19'02'98, no valor de R$ 7.166,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02 , 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 418/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGO DO JUNCO/MA, publicado no D.O.0 de 01/09/95,
vigência até 28102199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro198.Valor:R$ 73.126,00 ( Setenta e Três Mil,
e Cento e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.917.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° (18042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55331, de 19/02/98, no valor
de R$ 10.9681)0, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/ 998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3357 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JENIPAPO DOS VIEIRAS,MA, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 4149/97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGO DOS RODRIGUES/MA, publicado no D.O.0 de

11/09/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca-de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro . 98.Valor:R$ 84.834,00 ( Oitenta
e Quatro Mil, e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 4.406.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253. programa de trabalho n' (18042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55327,
de 19102/98, no valor de R$ 12.725,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19,02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

06/1097, vigência até 28;02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 35(1 quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 49.660;00 (
Quarenta e Nove Mil, e Seiscentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1.910.A presente despesa, correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870121 Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55334,
de 19-02 98, no valor de R$ 7.449,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento cio 19,02,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4182,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOAO LISBOA 'MA, publicado no D.O:U de 07;10 97,

Apostilamento ao convênio n" 0418 ;99, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGO VERDE-MA, publicado no D.O.0 de 29/06196,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cr000grama:Janeiro 1 98.Valor:R$ 121.150,00 ( Cento e Vinte e
Hum Mil, e Cento e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
5.932.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55328, de 190298, no valor
de R$ 18.129,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Ianeiro/98.Valor:R$ 103.390,00 ( Cento e Três Mil, e
Trezentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.074.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55332. de 19/02198, no valor
de R$ 15.508,00, natureza de despesa
344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamenio ao convênio n° 9022/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOSELANDIA/MA, publicado no D.0,11 de 12/12/97,

Apostilamento ao convênio n° 5048/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA DO MATO/MA, publicado no DOU de 16/10/97,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de pr oteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 90.310,00 ( Noventa Mil, e
Trezentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.867.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870121 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55329, de 19/02'98, no valor
de R$ 13.546,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ A:NTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

no

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, 'à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 50.558,00 ( Cinquenta Mil, e
Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.000.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55333, de 19/02/98, no valor
de R$ 7.583,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 10211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n' 504997, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA GRANDE DO ivIARANHAO1MA, publicado no
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Apostilarnento ao convênio n" 4992 , 97, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARACACUME .
MA, publicado no DOU de .16/10/97,

1/0.0 de 16l0'97, vigência até 28I12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:janeiro 98.Valor:R$ 85.536,00 ( Oitenta
e Cinco Mil, e Quinhentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 3.656.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°01(042042724870121 . Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55440, de 19 02
no valor de R$ 12.830,00, natureza de despesa n°344041. fonte n" 122000000 , Data do apostilamento
em 1902/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta-do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de pr oteínas.Cronograma.Janeiro 9 8.Valor:RS 110.692,00 ( Cento e Dez Mil, e
Seiscentos e Noventa e Dois Reais 1. Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.819.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55454, de 19/02/98, no valor
de RS 16.603,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
[9)12 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 7852 197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAJEADO NOVOIvIA, publicado no D.0.0 de 03 12 97,

Apostilamento ao convênio n° 445497, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARAJA DO SENAMA, publicado no D.0.0 de 13/10/97,

vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição' diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 46.654.00 ( Quarenta e Seis Mil,
e Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.880.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55458, de 190298, no valor
de R$ 6.998.00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confomie indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro , 98.ValoriRS 77.240,00 ( Setenta e Sete Mil, e
Duzentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.40! .A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55339, de 19102/98, no valor
de R$ 11.586.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 .-Data do apostilamento em
19, 02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE'TTI - Secretário-Executivo do ENDE,

Apostilamento ao convênio n° 035/96. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LIMA CAMPOS'MA, publicado no DOU de 150396.

Apostilamento ao convênio n° 3364/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARANHAOZINHO/MA, publicado no D.O.0 de 11/09/97,
vigência até 28 , 02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograrna:Janeiroi98.Valor:RS 69,796,00 ( Sessenta e Nove
Mil, e Setecentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.860.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55438, de 19/02/98, no valor
de R$ 10.469,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograrna:Janeiro98.Valor:R$ 55,782,00 ( Cinquenta e Cinco
Mil, e Setecentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.307.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042(142724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55335, de 19:0298, no valor
de R$ 8.367,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4190/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LORETO/MA, publicado no D.O.0 de 23/01/95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e09 gramas
de pr oteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 75.480.00 ( Setenta e Cinco Mil, e Quatrocentos e Oitenta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.252.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870121 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55336, de 19/02/98, no valor de R$ 11.322.00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 , Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1734/94. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUIS DOMINGUES/MA, publicado no D.O.0 de 24/06/94.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 29.932,00 ( Vinte e Nove Mil, e
Novecentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de Alunos:
910.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55337, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.489,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ri° 0494/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, publicado no D.O.0 de
05/07/96, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promovei . o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 124.840,00 ( Cento
e Vinte e Quatro Mil, e Oitocentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 4.500.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55338.
de 19/02/98, no valor de R$ 18.726,00, natureza de despesa n°34404!, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0441/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATA ROMA/MA, publicado no D.O.0 de 02/07/96,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do -Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas. Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 152.832,00 ( Cento e Cinquenta
e Dois Mil, e Oitocentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 4.259.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 0804204272487(1121 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55340, de 19102/98, no valor
de R$ 22.924,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1423/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATINHA 1
MA, publicado no D.O.0 de 17/06/94, vigêncit,
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e ntral. à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 granias de proteínas.CronogramaiJaneiro/98.Valor:R$ 265.708,00 ( Duzentos e
Sessenta e Cinco Mil, e Setecentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 7.608.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08(142(142724871)121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55341, de 19/02/98,
no valor de R$ 39.856,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2723/94, firmado erice o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATOES/MA, publicado no D.O.0 de 03/08/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 199$,
confonne indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural., à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas
de proteína s.Cr000grama:Janeiro/98.Valor:R$ 269.796,00 ( Duzentos e Sessenta e Nove Mil, e
Setecentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
7.! 46.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55342, de 19/02/98, no valor
de R$ 40.469,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
I 9/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao com énio n" 5050 firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DEsENX oL‘IMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de N4ATOES DO NORTE MA, publicado no DOU de
16 10 9, vigência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto. prumos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, a conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diana. com
cerca de 350-quilocalorias e , 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 9x.Valor.R$ 11/2.66:‘,00 t Cento
e Dois Mil, e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lemos. Numero Total
de Alunos. 2. , 20.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042041:'24870121 . Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias, do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n 98NE55447, de 19 02 98.
no valor de R$ 15.400,00, natureza de despesa n" 344041, fonte IV 122000000 . Data do aposulamento
em 1902;1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamento ao com enio n 1504 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTES ALTOS MA. publicado no D.O.0 de 17 0694,
igencia ate 28 02 99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercido de 1998. conforme indicação a seguirObjeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
ouilocalorias e 09 gramas de proteinas.CrenogramaJaneiro 98.Valor.R$ 66.642,00 ( Sessenta e Seis Mil,
e Seiscentos e Quarenta e Dois Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2 -85.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogrania, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55347, de 190298, no valor
de R$ Q 996,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 (12 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do F1'/DE.

Apostilamento ao cons ênio n" 5051 97, firmado entre o FLNDO NACIONAL DE DEsE.NN OL4IMENIO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MILAGRES DO IvIARANHAO MA, publicado no D.0.1: de
16'10'97, s igência até 28 02 99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. prontos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 73.144.00 ( Setenta
e Três Mil, e Cento e Quarenta e Quatro Reais), Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de
Alunos: 1.914.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho if 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55422, de 19 02 98, no s alor
de R$ 10.971,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao cons énio n" 0422 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MORROS MA. publicado no D.0.1.: de 290696, vigência
até 2R 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 9 98. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro98.Valor.R$ 124.522,00 ( Cento e Vinte e
Quatro Mil. e Quinhentos e Vinte e Dois Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos 5.$1 7 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 0804204224`r0121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta-da Nota de Empenho n° 98NE55348, de 19:02,98,
no valor de R$ (8.678,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do .ENDE.

Apostilamento ao convênio n° 110.96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIRADORMA, publicado no D.O.0 de 24.05. 96, s igência

Apostilamento ao com ênio n° 552'94, firmado entre o FUNIX) NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NINA RODRIGUES 'MA, publicado no D.O.0 de 24.'05'94,

até 28:02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 47.298,00 ( Quarenta e Sete Mil,
e Duzentos e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
2.405.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55343, de 19 02. 98, no s ator
de R$ 7.094,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CAREE= - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199R, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor:R$ 1O9.688,00-( Cento e Nove Mil,
e Seiscentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.102.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55349, de 1902:98, no ‘alor
de R$ 16.453,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4455'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIRANDA DO NORTEMA, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio tf 4150/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA COLINASiMA, publicado no D.O.0 de 06/10/97,

13/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma .Janeiro'98.Valor:R$ 81.222,00 ( Oitenta
e Hum Mil, e Duzentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.258.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870121 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE55344, de 19'02 '98, no valor
de R$ 12.183,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.02,99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 26.488,00 ( Vinte e Seis Mil, e
Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.274.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ri° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55426, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.973,00. natureza de despesa n's 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI '-Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 729297, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DEsENvoLvimENT0
DA EDUCAÇÃO e-a Prefeitura Municipal de IvIIRINZAL 'Iv1A, publicado no D.0.11 de 011297, vigência

Apostilamento ao convênio n° 0495,96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDIJCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA IORQUE,MA, publicado no D.O.0 de 05/07/96,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograinalaneiro 98.ValorRS 54.642,00 ( Cinquenta e Quatro
Mil, e Seiscentos e Quarenta e Dois Reais ) Dias de atendimento: 200 , dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.576.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n° 080420427248 7 0121 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9NNE55345, de 19 0298, no valor
de R$ 8.196,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, 'por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

vigência até 28,02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro 98.Valor:R$ 18.384,00 ( Dezoito Mil, e
Trezentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
804.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ri" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55350, de 19.02.98, no valor
de RS 2.757,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19-02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 32095, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONCAO MA, publicado no DOU de 07 1)895. vigência

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA, publicado no

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 143.282,00 ( Cento e Quarenta e
Três Mil, e Duzentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 6.633.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNIDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°080420427248 7 0121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de -Empenho n° 98NE55346, de 19'0298, no valor
de R$ 21.492,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 5052 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
D.O.0 de 16,10,97, vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor:R$ 138.934,00 ( Cento
e Trinta e Oito Mil, e Novecentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 6.259.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55351,
de 19 02,98, no valor de R$ 20.840,00, natureza de despesa n" 344041, fonte if 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao com ënio n" 4136 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DF DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OLHO D'AGUA DAS CUNHAS MA. publicado no D.O.0
de 20 01 95, vigência até 25 ti2 99, com o objeto o de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998. conforme indicação a seguirObjeto: promov er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à coma do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca dê 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro 95A:olor-RS 207 73(,,00 (
Duzentos-e Sete Mil, e Setecentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Numero
Total de Alunos: 6 1 72 A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDF. código da UG
153173. Gestão 15253. programa de trabalho a" 080420427245 7 0111 Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograraa. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 08NE55352,
de 19 02 95, no valor de RS 31.160,00, natureza de despesa n" $44041. fonte n" 1220n0000 Data do
apostilamento em 19 02 1995. por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n" 729$ 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OLINDA NOVA DO MARANHAO MA, publicado no
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Amvstilainento ao com (-Mio n" 131 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PASSAGEM FRANCA MA, publicado no 13,0,1J de
07 06 9 5, igência até 25 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesino
DA

no exercício de 199S. conforme indicação a seguirObjeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas CronogramaJaneircr 9 8 .Valor:RS 109.926,00 ( Cento
e Nove Mil. e Nos ecentos e Vinte e Seis Reais 1 Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 4,460 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173.
Gestão 152.”. programa de trabalho n" 0 8 042042724870121 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à coma da Nota de Empenho II" 98NE55357, de 19 02 95,
no valor de R$ I 6.465,00, natureza de despesa n" 344041, fonte o' 1220(10000 . Data do apostilamento
cai 191(2 1995, porjOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DA

Apostilamento ao convênio n" 2557 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PASTOS BONS MA. publicado no DOU de 14/07/94,

DOU de 01 12 97, vigência até 251(2 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1995. conforme indicação a seguir-Objeto' promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e ( 19 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 79.300,00 ( Setenta
e Nove Mil, e Trezentos Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.525k presente despesa correra à conta do orçamento do FNDE, código da UG [53173, Gestão 15253.
programa de nabalho n" 08042041724570121 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, forantalocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9ENE55448, de 19 02 98, no valor
de RS 11595.110. natureza de despesa n" 34404 L fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1995,
por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 25 (12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários á execução do mesmo no
exercício de 1995, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Aliiiientação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 95.Valor:RS 116.086,00 ( Cento e Dezesseis
Mil. e Oitenta e Seis Reais 1. Dias de atendimento. 20)) dias letivos. Número Total de Alunos: 4.859.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153-173, Gestão 15253,
programa de trabalho if 0804204272487012-1 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos á conta da Nota de Empenho n" 98NE55358, de 19 ,02/98, no valor
de RS 17.412,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19(12 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 2572 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PACO DO LUMIAR'MA, publicado no D.0.12 de 1407 94,
vigência até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro95.ValorRS 115.520,00 ( Cento e Quinze
Mil, e Quinhentos e Vinte Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
5.471.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 15317$. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 05042042724870121 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981v/Es:n ';"; de 190295, no valor
de RS 17.299.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do aposiilamento em
19,024998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 6074 97, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAULINO NEVES/MA, publicado no 0.0.0 de 03i11/97,
vigência até 2802 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro 98.Valor:R$ 104.764,00 ( Cento e Quatro
Mil, e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 3.513.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n' 05042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos á conta da Nota de Empenho n" 98NE55449. de 19/02/98, no valor
de R$ 15.714,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento cai
19021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n" 172994. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO , e a Prefeitura Municipal de PALMEIRANDIA MA, publicado no D.O.0 de 24 06 94.
vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do Mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 95.Valor:R$ 204.416,00 ( Duzentos e Quatro
Mil, e Quatrocentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
5.572.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho o" 05042042724870121 . lnicialmemmte. para , atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55354, de 19 02 98, no valor
de RS 30.662,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1995, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro . 98.Valor:R$ 156.50(1,00 ( Cento e Cinquenta
e Seis Mil, e Quinhentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
6.405.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE.. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724570121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 95NE55359, de 19 02 98, no valor
de RS 23.475,00. natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 021995. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio- n" 2057 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARAIBANO MA. publicado TIO D.0.1! de 011)794.

Apostilamento ao convênio n" 1427 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDREIRAS MA, publicado no D.0.1( de 17 0694. vigência

Apostilamento ao convênio n" 99695, firmado cure O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAULO RAMOS MA. publicado no D,O.0 de 13/02'96,

vigência até 28 02-99, com o objetivo- de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:RS 156..136,00 ( Cento e-Cinquenta
e Seis • Mil, e Cento e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 2(10 dias letivos. Número Total de
Alunos: 6.366.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa detrabalhom" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogtama. foram alocados recursos à conta da Nota de Empeaho n" 98NE55355 de 19 02'98. no valor
de R$ 23.420,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 , Data do apostilamento em
19412-1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 25 (12-99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promovem' o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro OR.Valor:RS 145.180,00 ( Cento e Quarenta e
Oito Mil, e Cento e Oitenta Reais ), Dias de atendimento: 200 dias letivos. Núinero Total de Alunos:
6.004.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 1531 ,73, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724570121 . Iniciahnente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55360, de 19 02 98. no valor
de RS 22,227,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 1220000(10 Data do apostilamento em
191)2 1995, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilainento ao convênio n" 309/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARNARAMA 'MA. publicado no D.O.0 de 01'0895.

Apostilamento ao com ui° n" 7853 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRO ROSARIO MA, publicado no D.O.0 de 03 1297.

vigência até 28:02'99, cbm o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a segUirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro .'98.Valor:R$ 311.528,00 ( Trezentos e Onze
Mil, e Quinhentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 8.393.A prdente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042(142724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Einpenho n" 98NE55356, de I 9 0298, no valor
de RS 46.729,00. natureza de despesa n" 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19 ,02r1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 280299, com o objetivo de indicar OS recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Progratna Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 147.512.00 ( Cento e Quarenta e
Sete (dil. e Quinhentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 2(10 dias letivos. Número Total de Alunos:
6.247.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograina. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55451. de 19 0298, no valor
de RS 22.126.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
9(12 1998. por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 036 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PENALVA MA. publicado no DOU de 15 03 96, s igência

Apostilamento ao com ênio n" 2 781 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRAPEMAS MA. publicado no D.O.0 de 1108:94,

até 28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessanos á execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir-Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronourama Janeiro 98 Valor RS 20 7.286,00 ( Duzentos e Sete
Mil, e Duzentos e Oitenta e Seis Reais ) Dias de atendimento 20n dias letivos. Número Total de
Alunos: 10.359 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042 7248 7 0 I 21 Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias do cronograrna. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55361, de 19 02 98,
no valor de RS 31 092,00: natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19-02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretario-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. prumo\ er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural-, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 154.048,00 ( Cento e Cinquenta
e Quatro Mil. e Quarenta e Oito Reais ) Dias de atendimento. 200 dias leu\ os. Número Total de Alunos:
4.00I.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" (/8042042724870121 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55367. de 19 02.98, no valor
de R$ 23.107,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ri" 12200(1000 . Data do apostilamento em
19 021998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 15495. firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PERI MIRIM MA. publicado no D.O.0 de 07 06 95. algência
até 28 , 0199. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma-Janeiro 9 5 Valor-RS " 482,00 ( Setenta e Sete Mil, e
Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais ) Dias de atendimento- 200 dias lens os. Número Total de Alunos_
3.336.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 080420427248 70121 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55362, de 190298, no s alor
de R$ 11.622.00, natureza de despesa tf 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE1T1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri" 3149 94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de POCAO DE PEDRAS MA, publicado no D.O.0 de 17/11/94,
vigência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de til oteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.RS 192.148,00 ( Cento e Noventa e
Dois Mil. e Cento e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 8.499.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos -à conta da Nota de Empenho n" 98NE55368, de 19,0198, no valor
de R$ 28.822,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5053'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PERITORONA. publicado no DOU de 16 1097, s igência

Apostilamento ao com ênio n" 4170.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO FRANC0 .1v1A, publicado no D.O.0 de 20,01/95,

até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto . promnovero atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogrania-Janeiro'95 Valor.R$ 52.212,00 ( Oitenta e Dois Mil,
e Duzentos e Doze Reais ). Dias de atendimento : 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3264.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 124870121 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55363, de 190298. no valor
de R$ 12 326,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 280299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 112.790,00 ( Cento e Doze Mil,
e Setecentos e NO enta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.750.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri" 98NE55369, de 19,0298, no valor
de R$ 16.918,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19:021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 036.95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE, DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PINDARE MIRINLIvIA, publicado no D.O.0 de 09 05,95,

Apostilamento ao convênio ri° 499397. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO RICO DO IVIARANHAONA, publicado no D.O.0

vigência até 28'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
' de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro-98.Valor.R$ (36.086,00 ( Cento e Trinta e
Seis Mil, e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos,
5.975.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55364, de 19,0/98, no alor
de R$ 20.387,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

de 1610'97, vigência até 28'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 47.668,00 (
Quarenta e Sete Mil, e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos,
Numero Total de Alunos : 2 101 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 1531 73, Gestão 15253. programa de trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender "os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55370,
de 19'02'98, no valor de R$ 7.150,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do
apostilamento em 19021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2605,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PINHEIROMA, publicado no D.O.0 de 15.07-94, vigência

Apostilamento ao convênio ri° 7 19'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA'MA, publicado no D.O.0 de

até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 377.946,00 ( Trezentos e
Setenta e Sete Mil, e Novecentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 15.973.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho ri° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55365,
de 19;0198, no valor de R$ 56.691.00. natureza de despesa n" 344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19:02.1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

211195. vigência até 25'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 199$, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro'98.Valor:R$ 246.068,00 (
Duzentos e Quarenta e Seis Mil. e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos . In 526 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 1531 7 3, Gestào 15253. programa de trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55371,
de 1902-98, no valor de R$ 36.910,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19 021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 175094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIO XILMA, publicado no D.O.0 de 24,06 , 94, vigência. até

Apostilamento ao convênio n° 165'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE JUSCELINO`MA, publicado no D.O.0 de
08 06-95, vigência até 28"02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos

28/02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação preescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e-rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro.98.ValonRS 166.540 00 ( Cento e Sessenta e Seis Mil, e Quinhentos e
Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos, 8.675.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da L;G 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°0804204272487012-1 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho tr 98NE55366. de 19,02-98, no valor de R$ 24.981,00.
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em 19 , 011998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.ValorRS 102.372,00 ( Cento
e Dois Mil, e Trezentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos . 2 519 A presente despesa correrá à conta do orçamento do RIDE, código da UG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55372, de 19'02'98, no valor
de R$ 15 $55,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0271998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 21)67 94, firmado entre o FUNDOSACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAMBAIBA. MA , publicado no D.O.0 de 01,07/94, vigência

16'10:97, vigência até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogratna:Janeiro 9X.Valor:R$ 38.458,00 ( Trinta
e Oito Mil, e Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1.533.A presente despesa correrá à conta do orçamento do .ENDE, código da 1 G
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 0$042042 1 24870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55452,
de 19 02-'98, no N'alor de R$ 5.768.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 12211000011 . Data do
apostilamento em 19 021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Ema:ti\ o do FNDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendUnento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNA-E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 30.332,00 ( Trinta Mil, e
Trezentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.242.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho 08042042724870121 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta-da Nota de Empenho n" 98NE55377, de 19,02 98. no valor
de R$ 4.549,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao comènio n" 4995 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY MA. publicado no D.O.0

Apostilamento ao com êrtio IV 4996 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDI CAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA FfLOMENA DO MARANHAO MA, publicado no

16 , 10 97, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1991<, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 104.096,00 ( Cento
e Quatro Mil, e Nov. ema e Seis-Reais ). Dias-de atendimento: 200 dias lenv os. Número Total de Alunos.
4.491.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 15317$. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram atacados recursos à conta da Nota de Empenho n 98NE55373, de 19 02 98, no v ator
de RS 15.614,00, natureza de despesa tf 344041. fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19 , 02J199$, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Exectitiv o do FNDE.

DOU de 16 10 97, vigência até 28 02 99, com o ob j etivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a segurr.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 qtulocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 62.100;00 (
Sessenta e Dois Mil, e Cem Reais 1 Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.654.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 1,8042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos á conta da Nota de Empenho o' 98NE55450, de 19,02/98. no valor
de R$ 9.315.00, natureza de despesa n' 344041, fonte n' 122000000 . Data- do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FINDE.

Apostilatnento ao convênio n° 7854 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RAPOSA-MA, publicado rio DOU de 03 12 97. vigência até

Apostilamentcn ao Com énio n" 1<65-94. firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA HELENA,IvIA, publicado no D.O.0 de 01106/94,

28 :021 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação pré.
escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograina:Janeiny 98.Valor:R$ 110.460,00 ( Cento e Dez Mil, e Quatrocentos e Sessenta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.711.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE, código da 1:G 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870121 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55374, de 19'02'98, no valor de R$ 16.569,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 1902 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

v igência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a .seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronegrama:Janeird98.Valor.R$ 241.7-38,00 ( Duzentos e
Quarenta e Hum Mil, e Setecentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 11.088.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55378,
de 19 02 98, no valor de RS 36.244,00, natureza de despesa n°344041, fonte if 122000000 -Data do
apostilamento em 19,02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 1082'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIACHAaMA, publicado no D.O.0 de 1006 94, vigência

Apostilamento ao convênio n' s 3755, 94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA INES/MA, publicado no D.0,1J de 11/01/95,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro l98.Valor:R$ 124.482,0(1 ( Cento e Vinte e
Quatro Mil, e Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 4.938.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE55375.
de 19/02/98, no valor de R$ 18.672,00, natureza de despesa n°344)141. fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19102 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 1)299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confomie indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 266.550,00 ( Duzentos e
Sessenta e Seis Mil. e Quinhentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 11.401.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253. programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55379,
de I 9 02 98, no valor de RS 39.941,00. natureza de despesa n°344041. fonte o' 122000000 . Data do
apostilamento em 191)2 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RL ETTI - Secretário-Executivo do FINDE.

Apostilamento ao convênio n" 4456 ,97, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIBAMAR FIQUENEMA, publicado no DOU de 13 10 97,

Apostilamento ao convênio o' 002 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO 'PARVA MA. publicado nu DDIJ de

vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a. seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 55.252,00 ( Cinquenta e Cinco
Mil, e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letix os Número Total de
Alunos: 2.509.A presente despesa correrá ã conta do orçamento do FNDE, código da L'G 1531'3, Gestão
1- 5253, programa de trabalho n°08042(142724870121 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta _da Nota de Empenho n' 98NE55424, de 19 112 IN, no v alor
de R$ 8.287,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDF

IX 01 96. vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1991<, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e (M gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 134.500,00 ( Cento
e Trinta e Quatro Mil. e Quinhentos Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 6.033.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da L IG 153173, Gestão
15253, programa de -trabalho n" 08042042 724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados reuirsos à conta da Nota de Empenho o" 981\1E55380, de 19 02 98, no valor
de RS 20.175,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 12200(8100 . Data do apostilamento em
191)2 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do INDE.

Apostilamento ao convênio n" 176294, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ROSARIO'MA, publicado no D.0.11 de 24116 94, vigência

Apostilamento ao convênio o' 081 96, firmado enne o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA QUITERIA DO MARANHAO MA, publicado no

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocaldrias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 180.744.00 ( Cento e Oitenta
Mil, e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 7.894.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55376, de 1902-98. no valor
de R$ 27.090,00, natureza de despesa IV 344041. fonte o' 1220(10000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

D.O.L' de 29 04 96. vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 119 gi amas de proteínas.Cronograma.janeiro-98,Valor:RS 240.072,00 (
Duzentos e Quarenta Mil, e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200-dias letivos. Número Total
de Alunos. 7.980.A presente despesa correrá à coma do orçamento do FNDE. código da UG 153-173,
Gestão 15253. programa de trabalho n' 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E55381, de 19;02í98,
no valor de RS 35.91<9,00, natureza de despesa n" 34404_1. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19'02,199R, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do-FNDE.
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Apostilamento ao convênio n'' 149 9tS, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA RITA M A, publicado no DOU de 18 oh oh,

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamemo ao convênio n" 599 95, rimado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 FELIX DE BALSAS 'MA, publicado no D.O.0 de

vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir Objeto promox er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNA F. garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas cie proteínas Cronograma-Jimeno us Valor RS Ir 940.00 Cento e Trinta e
Sere Mil. e Novecentos e Quarenta Reais 1 Dias de atendimento 200 dias lens os Numero Total de
Alunos: 4.124.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDT. c,Migo da Ui 1531 - 3. Oestão
15253, programa de trabalho ir / Ni /42042 724N 7 1 1 1 21 Inicialmente. para atender os primeiros
dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de 1 /oponho n
5
de 1
/. akar
de R$ 20.691,0o, natureza de despesa n' 344/ 41. fonte mi' 122/ yoot-,1 a
Data do apostilamenteCru
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARIS TT1 Secret,iri'-Excutiso
do FNDE.

16 10 95, vigência 'até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentaçào Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com
cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJimeiro 98.Valor:R$ 69.404,00 (
Sessenta e Nos e NO!. e Quatrocentos e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 1 845.A. presente despesa correrá a conta do orçamento do FI NIDE. código da UG
1531 -3. tiestao 1525$. programa de trabalho n ' 0 8041 14272487 0121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronogiatna, foram alocados recta sos a conta da Nota de Empenho n" 98NE55388,
de 1 9 02 98, no salva de R$ 10.410,011, natureza de despesa n" $44041. fonte n' 122000000 . -Data do
•postilamento em 19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secreuhio-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio 18$ 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANT-ONIO DOS 1 OPFS MA, publicado no DOI
de 25116 96, vigência até 28.n2 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do

Apostilamento ao convênio o" 5054 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDICAÇÀO ca Prefeitura Municipal de SAO FRANCISCO DO BREJA0 MA, publicado no D.O.0

mesmo no exercício de I 998, conforme indicação a seguir Objeto promov er o atendimento aos alunos
matriculados- na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas CronogramaJaneiro 9 8. Valor R$ 72.562,00 Setenta
e Dois Mil, e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais Dias de atendimento. 200 dias lens os. Numero Total
de Alunos: 3.766.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho 08042042724870121 Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55383. de 19 02 98,
no valor de R$ 10.884,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do 'FNDE.

de 16 10 97, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a segurr.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de pr oteínas.Cronograrna.Janeiro.98,Valoreld 70.610,00 ( Setenta
Mil, e Seiscentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.894.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialritente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55423, de 19;0198, no valor
de R$ 10.591,00, natureza de despesa n' 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1-9. 1(2,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilartento ao convênio o' 1463'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO BENEDITO DO RIO PRETO MA, publicado no DOU

Apostilamento ao convênio n° 356,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 FRANCISCO DO MARANHAO/MA, publicado no

de 17106/94, vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir. Objeto' promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograrna:Janeiro 98.Valor:R$ 111.788,00 ( Cento
e Onze Mil, e Setecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 3.158.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55384, de 1902 98,
no valor de R$ 16.762,00, natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DOU de 14 OS 95, vigência até 28102 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina.janeiro/98.Valor:R$ 67.862,00 (
Sessenta e Sete Mil, e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 2.693.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55389,
de 1902 98, no valor de R$ 10.179,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19.'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n° 0419/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 BENTO'IvIA. publicado no DOU de 29 0696.

Apostilamento ao convênio o° 6419:97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO BATISTA/MA, publicado no DOU de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro , 98 Valor:R$ 145.988,00 ( Cento e Quarenta e
Cinco Mil, e Novecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 6.834.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531-73,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870121 Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55385, de 1902 '98,
no valor de R$ 21.846,00, natureza de despesa n°344041. fonte o° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTE - Secretário-Executiva do FNDE.

10/11 97. vigência até 28-0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 105.714,00 ( Cento
e Cinco Mil, e Setecentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 4.977.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
1525$, programa de trabalho n°08042(142724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55390, de 19 102/98, no valor
de R$ 15.857,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 419/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO BERNARDO/MA, publicado no D.O.0 de 01.'09 95,

Apostilamento ao convênio o' 4997797, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DO CARU/MA, publicado no DOU de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 248.712,00 ( Duzentos e
Quarenta e Oito Mil, e Setecentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 7.573.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55386, de 19'02198,
no valor de R$ 37.306,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

1611- 0197. vigência até 28.0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 105.814,00 ( Cento
e Cinco Mil, e Oitocentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 4.45I .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55391, de 19102/98, no valor
de R$ 15.872,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0481/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, publicado no
D.O.0 de 05/07/96, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 192.162,00 ( Cento
e Noventa e Dois Mil, e Cento e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 7.750.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55387,
de 19702/98, no valor de R$ 28.824,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5055/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DO PARAISO/MA, publicado no DOU de
16/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 92.786,00 (
Noventa e Dois Mil, e Setecentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 3.629.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55431,
de 19102/98, rio valor de R$ 13.917,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio a" 4995 9 7. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOI VIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DO SOTER MA, publicado no D 01 de
16 10 97. vigência até 214 02 99, com o obietiso de indicar os recursos necessários à execução do menino
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Apostilamento ao convênio a" 2061 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA FDIX AU ÀO e a Prefeitura Municipal de SA0 MATEIS DO MARANFIAO MA. publicado no D.O.0
de 01 0- 94, sigència ate'28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do

no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: prontos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana c rural. á conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNA E. garantindo pelo menos unia refeição diaria, com
cerca de 350 quilocalorias-e 09 gramas de proteínas Cronograma-Janeiro
102 '55.011 ( Cento
e Dois Mil, e Setecentos e Oitenta e Seis Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias tensos Numero Total
de Alunos: 4.474.A presente despesa correra à conta do orçamento do ENDE, código da Ri 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho Ir 05042042724570121 . Inicialmente. para atender os primeiros 3u
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9NNE55437, de 1-Y 02 98,
no valor de R$ 15.417.00, natureza de despesa a' 344041. fonte
1220000110 . Data do apostilamento
em 19.02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

mesmo no exercício de 1 09 5, conforme indicação a seguir Objeto • promov er
o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PN E. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e ( 1 9 gramas de p mtemas.Cronograma:Janeno 95.Valor:RS 151.836,00 ( Cento
e Cinquenta e Hum Mil. e Oitocentos e Trinta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Numero Total de Alunos: 6.115.A presente despesa correra à conta do orçamento do ENDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870121 . 'Iniciahnente, para atender os
primeiros $0 dias do cronograma foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE55397,
de 19(12 98, no valor de Ri 22.743,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIOCARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.

Apostilamento ao convênio n" 260794, imanado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS MA. publicado no D.0.1! de

Apostilamento ao convênio n" 7855 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 PEDRO DA AGUA BRANCA/MA, publicado no

'95\

15/0794. vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:RS 74.506,00 ( Setenta
e Quatro Mil, e Quinhentos e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.095.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram-alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55392, de 19'02'98, no valor
de R$ 11.175,00, natureza de despesa a' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

D.O.0 de 03 12 97, vigência até 28 0199, cota o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de protei nas.Cronograma:Janeiro198.Valor:R$ 70.048,00-( Setenta
Mil, e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.965.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55428, de 19/02/98, no valor
de RS 10.507,00, natureza de despesa a' 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0420/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 'SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, publicado no D.0.0 de

Apostilamento ao convênio a' 4151,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, publicado no D.O.0 de

29/06/96, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolat' - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:1t$ 533.450,00 (
Quinhentos e Trinta e Três Mil. e Quatrocentos e Cinquenta Reais ), Dias de atendimento: 200 dias
letivos. Número Total de Alunos- 22.760.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n"
98NE55393, de 19/02/98, no valor de R$ 80.017,00, natureza de despesa n°344041, fonte n°122000000
. Data do apostilamento em 19/02;1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do
FNDE.
Apostilamento ao convênio ri° 4999/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DOS BASILIOS MA, publicado no D.0.1' de
16/10'97, vigência até 28'02'99, conto objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e (19 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 48.158,00 (
Quarenta e Oito Mil, e Cento e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número
Total de Alunos: 2 164.A presente despesa correrá à coma do orçamento do F?,s :DE. código da 1G
153173, Gestão 15253, programa de trabalho if 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 985E55394,
de 19'02198, no valor de Ri 7.223,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ri" 122000000 . Data do
apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executis o do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 2567/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO LL'IS 'MA, publicado no D.0.1.: de 14.07 94, s i gência

até 28 , 02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do tnesino no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 0.9 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98,Valor.R$ 1.413.824,00 ( Hum Milhão,
Quatrocentos e Treze Mil, e Oitocentos e Vinte e-Quatro .Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os.
Número Total de Alunos: 50.228 A presente despesa correrá à conta do orçamento do TNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho if 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55395,
de 19 1 0298, no valor de Ri 211 881.00. natureza de despesa n°344041. fonte n" 12200001(0. Data do
apostilamento em 19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executis o do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 19295, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO LUIS GONZAGA DO IVIARANFIAO,MA, publicado
no DOU de 27'0695, vigência até 280299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à
execução do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promoser o atendimento
aos alunos matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos unta refeição
diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograinadaneiro 98.Valor.R$
170.876,00 ( Cento e Setenta Mil, e Oitocentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias
letivos. Número Total de Alunos- 6.710.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE,
código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho a" 08042042724870121 . Inicialmente. para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir
98NE55396. de 19 0298. no valor de R$ 25.631,00, natureza de despesa n" 3441(41 • fonte n" 1220( amuo
. Data do apostilamento em 19'02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do
ENTDE.

06/10/97, vigência até 2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteína s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:11$ 41.304,00 (
Quarenta e Hum Mil, e Trezentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 1.678,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253. programa de trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5542I, de 19/02/98,
no valor de Ri 6.195,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000, Data do apostilamento em
1902 1998, por JOS É ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao coas ênio ri' 2062 94. firmado -entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRASiMA, publicado
no D.01: de 01 0794. s igência até 280299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à
execução do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimentoaos alunos matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição
diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$
102.870,00 ( Cento e Dois e Oitocentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 4_635.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
L'G 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n" 08(142(142724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho a' 98NE55398,
de 19 0298, no s ator de R$ 15.430.00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilaínento ao coas ênio 8160 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA:MA, publicado no
D.0.1.: de 04 1297. s igência até 28 0299, com o objetis o de indicar os recurSos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto, prontos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 57.588,00 (
Cinquenta e Sete Mil, e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 2:335.A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da
UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho IV (18042(142724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55453,
de 19 02 98, no alor de RS 8.638,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19-02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
N.

Apostilamento ao com ênio n o 5000 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO ROBERT0MA, publicado no D.O.0 de 16/10/97,
sigência até 2802 99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
esercício de 1998, çonforine indica k ão a seQuir,Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronograrnaJaneiro 95.Valor.RS 32.182,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Cento e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos: I.801.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do TNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042-24870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à coma da Nota de Empenho 9XNE55459, de 19;0298, no valor
de R$ 4.527,00, natureza de despesa n" 344041. fonte a" 122000000 . Data do apostilamento em
91)2 1992, porJOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

144

SEÇÃO 3

DIÁRIO OFICIAL

Apostilamento ao convênio rf' 0522 90, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de sAo VICENTE FERRER MA, publicado no DOU de

09'07'96, vigência até 28'02 99. com o objetivo. de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas:Cronograina:Janeiro 98,Valor:R$ 174.428,00 ( Cento
e Setenta e Quatro Mil, e Quatrocentos e Vinte e Oito Reais 1. Dias de atendimento 20)) dias letivos.
Número Total de Alunos: 5 200.A presente despesa eaTerá à conta do orçamento do FNDE. código da
UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n'' 0 8 042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55399.
de 19 02 98, no valor de R$ 26.1(14,00, natureza de despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do
apostamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 6810 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SATUBINHA MA, publicado no D.O.0 de 17 11
vigência até 28;02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo nu
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas. Cronogrammjaneiro , 98.Valor:R$ 30.304,00 ( Trinta Mil, e
Trezentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .515.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 15317$, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55400, de 19 1 0198. no valor
de R$ 4.545,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE,
Apostilamento ao convênio n° 5001/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SENADOR ALEXANDRE COSTA/MA, publicado no
D.O.0 de 16110/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 42.494,00 (
Quarenta e Dois Mil, e Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais ), Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2.231.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55401,
de 19/02/98, no valor de R$ 6,374,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5056/97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERRANO DO MARANHAO/MA, publicado no D.O.0 de
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Apostilamento ao convênio n" 5002 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SUCUPIRA DO RIACHAO MA, publicado no D.O.0 de
16 10 97, vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução dó mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 9X,Valor:RS 29.658,00 ( Vinte e
Non e Mil, e Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 1,208A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 1-53173,
Gestão 15253. programa de trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55405, de 19.02,98,
no valor de R$ 4.448,00, natureza de-despesa n°344(141. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 199N, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n o 4458 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TASSO FRAGOSO MA. publicado no D.O.0 de 13'1097,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas .Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 26.364,00 ( Vinte e Seis Mil,
Trezentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.182A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho e 0 8042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55406, de 19/0198, no valor
de R$ 3.954,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 0496/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TIMBIRAS/MA, publicado no D.O.0 de 05/07/96, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas .Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 271.740,00 ( Duzentos e Setenta
e Hum Mil, e Setecentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 7.308.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55407, de 19/02/98, no valor
de R$ 40.761,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1502/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TIMONilvIA, publicado no D.O.0 de 17/06/94, vigência até

16/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de protei nas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 73.468,00 ( Setenta
e Três Mil, e Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 3.117.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
15317$, Gestão 15253, programa de trabalho n o 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55402,
de 19102/98, no valor de R$ 11.020,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 607.744,00 ( Seiscentos e Sete Mil, e Setecentos e
Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 16.805.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55408, de 19/02/98, no valor
de R$ 91.116,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4457/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SITIO NOVO/MA, publicado no D.O.0 de 13/10/97,

Apostilamento ao convênio n° 3350/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRESIDELA DO VALE/MA, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteína s.Cr000grama:Janeiro/98.Valor:R$ 127.194,00 ( Cento e Vinte e
Sete Mil, e Cento e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 4.989.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do
cronograina. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55403, de 19102198, no valor
de R$ 19.079,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DA

Apostilamento ao convênio n° 148/96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SUCUPIRA DO NORTE/MA, publicado no D.O.0 de

18/06/96, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 61,896,00 (
Sessenta e Hum Mil, e Oitocentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: I.672.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55404,
de 19/02/98, no valor de R$ 9.284,00. natureza de despesa n o 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

11/09/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:JaneirO/98.Valor:R$ 61.272,00 (
Sessenta e Hum Mil, e Duzentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 2.530.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55409,
de 19/02/98, no valor de R$ 9.190,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5754/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TUFILANDIA/MA, publicado no D.O.0 de 27/10/97,
vigência até 28;02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 44.832,00 ( Quarenta e Quatro
Mil, e Oitocentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.839.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55442, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.724,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 845'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TUNTUMMA, publicado no DOU de 01'06 94, igência

Apostilamento ao com Onio n" 3344 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VILA NOVA DOS MARTIRIOS,MA, publicado no DOU

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro'98 Valor R$ 436 040,00 ( Quatrocentos e
Trinta e Seis Mil, e Quarenta Reais ) Dias de atendimento 200 dias letivos Número Total de Alunos
12.035.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 13, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870121 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9RNE55410, de 190298, no 1 alor
de R$ 65.406,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

de 110997, s igência até 28'02.99, com o objetiso de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 42.336,00 (
Quarenta e Dois Mil, e Trezentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número
Total de Alunos. I.792.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55415,
de 19 D2 98, no alor de R$ 6.350,00, natureza de despesa n°344041, fonte tf 122000000 . Data do
apostilamento em 19'02:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 102394, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TURIACUMA, publicado no D.01° de 100694, s igência

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VITORIA DO MEARINUIvIA, publicado no D.O.0 de

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os. recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no emino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNÁE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro'9 R .Valor:R$ 181.326,00 ( Cento e Oitenta e
Hum Mil, e Trezentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento • 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 9.801.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870121 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55411, de 1902'98, no s alor
de R$- 27.188,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

09 D5 95, s igência até 28 D2 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. protnos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogratna.Janeiro.98.Valor.R$ 201.998,00 (
Duzentos e Hum Mil, e Nos ecentos e Nos enta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 8.712.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55416,
de 19 0298, no s alor de R$ 30.299,00, natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento etn 19.021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 500397, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de TURILANDIA'MA, publicado no D.O.0 de 161097,
vigência -até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir:Objeto: promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos- uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de-proteínas.CronogramaJaneiro'98.Valor.Ft$ 86.4 10,00 ( Oitenta e Seis Mil, e
Quatrocentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.192.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da_Nota de Empenho n° 98NE55460, de 1902'98, no s alor
de R$ 12.970,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/.1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao consênio tf 1108.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VITORINO FREIREMA, publicado no D.O.0 de 10/06/94,
vigência até 28'0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana .e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro.98.Valor.R$ 321.072,00 ( Trezentos e Vinte e
Hum Mil, e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letisos. Número Total de Alunos.
13.148.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55417, de 19:02,98, no valor
de R$ 48.146,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2052'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TUTOIA/MA, publicado no D.O.0 de 01'07'94, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 147.'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ZE DOCA:MA, publicado no D.O.0 de 18106/96, vigência

DA EDUCAÇÃO e

Apostilamento ao cons ênio n" 021 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

28/02 199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronogramalaneiro'98.Valor:R$ 421.360,00 ( Quatrocentos e Vinte e Hum Mil, e Trezentos
e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 11.619.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 0804204272. 4870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55412, de 19'02:98, no valor de R$ 63.204,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19.'02.'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro:98.Valor.R$ 281.818,00 ( Duzentos e Oitenta
e Hum Mil, e Oitocentos e Dezoito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 13.259.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55418, de 19/02/98,
no valor de R$ 42.272,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 078/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE MA, publicado no D.O.0 de 23:05.95,

Apostilamento ao cons ênio n" 1506.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ABADIA DOS DOURADOS/MG, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 168.734,00 ( Cento e Sessenta e
Oito Mil, e Setecentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 7.480.Á presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55413, de 19:02.98, no salor
de R$ 25.310,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT/ - Secretário-Executivo do FNDE.

17'06'94, vigência até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbána e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNTAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro,98.Valor.R$ 5.200,00 ( Cinco
Mil, e Duzentos Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 277.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56669, de 19,02,98, no valor de R$ 780,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02,1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2719/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VIANA/MA, publicado no D.O.0 de 03.'08194, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 3819.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ABAETEIMG, publicado no D.O.0 de 11/01/95, vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 319.648,00 ( Trezentos e Dezenove Mil, e Seiscentos e
Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I3.552.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograxna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55414, de 19/02/98, no valor
de R$ 47.947,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 32.230,00 ( Trinta e Dois Mil, e Duzentos e Trinta Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.469.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56670, de 19102/98, no valor de R$ 4.834,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n' 3821/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ABRE CAMPO/MG, publicado no D.O.0 de 11/01/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteína s.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 23.698,00 ( Vinte e Três Mil, e
Seiscentos e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.066.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho 11 0 08042041724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56671, de 19,02 98, no valor
de R$ 3.554,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do .FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4011/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ACUCENA MG, publicado no D.O.0 de 20 01'95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro198.Valor:R$ 16.018,00 ( Dezesseis Mil, e
Dezoito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 643.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56672, de 19,02/98, no valor de R$ 2.402,00. natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 969/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUA BOA/MG, publicado no D.O.0 de 31/01/96, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 57.680,00 ( Cinquenta e Sete
Mil, e Seiscentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.442.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56673, de 19/02/98, no valor
de R$ 8.652,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2658/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUA COMPRIDA/MG, publicado no D.O.0 de 22/07/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 4.422,00 ( Quatro Mil, e
Quatrocentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
197.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n o 08042042724870128 .•Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56674, de 19/02/98, no valor
de R$ 663,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n o 1710/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUAS FORMOSAS/MG, publicado no D.O.0 de 22/06/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas .Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 32.720,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Setecentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 888.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56675, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.908,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4012/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AIMORES/MG, publicado no D.O.0 de 20/01/95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteína s.Cronograma:Janeiro/98.ValonR$ 25.382,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Trezentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.176.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56676, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.807,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 2516/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALEM PARAIBA/MG, publicado no D.O.0 de 13/07/94,
vigência até 28102,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronogratna:Janeiro.'98.Valor:R$ 24.272,00 ( Vinte e Quatro Mil,
e Duzentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I ,472.A presente despesa correrá à coma do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56677, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.640,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 1 22000000 . Data do apostilamento em
1910211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 027/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALFENASIMG, publicado no D,0,11 de 09/05/95, vigência
até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro/98.Valor:R$ 78.396,00 ( Setenta e Oito Mil,
e Trezentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.747.A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho no 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56678, de 19/02/98, no valor
de R$ 11.559,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio 11° 4435/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALMENARA/MG, publicado no D.O.0 de 13/10/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cr000grama:Janeiro/98.Valor:R$ 61.894,00 ( Sessenta e Hum
Mil, e Oitocentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.905.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56679, de 19/02/98, no valor
de R$ 9.284,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 812/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALPERCATA/MG, publicado no D.O.0 de 12/12/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas. Cronograma:Janeiro/98.ValonR$ 8.968,00 ( Oito Mil, e
Novecentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: no dias letivos. Número Total de Alunos:
437.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56680, de 19/02/98, no valor
de R$ 1,345,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf 0637/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALPINOPOLIS/MG, publicado no D.O.0 de 22/07/96,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas. Cr onograma:Janeiro/98.Valor:R$ 17.118,00 (
Dezessete Mil, e
Cento e Dezoito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 996.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56681, de 19/02/98, no valor de R$ 2.567,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1011/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTEROSA/MG, publicado no D.0.11 de 10/06/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma:Janeiro/98.ValonR$ 11.784,00 ( Onze Mil, e
Setecentos e Oitenta e Quatro Reais . ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
639.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56682, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.767,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 71456/97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTO RIO DOCE 'MG, publicado no D.O.0 de 03 12 97,
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Apostilamento ao convênio ir 991 firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARACUAIMG, publicado no D.O.0 de 12/02/96, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98 Valor:R$ 23.252,00 ( Vinte e Três Mil, e
Duzentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I.093.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56683, de 1902'98, no valor
de R$ 3.487,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 '02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto, promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e (19 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro'98.Valor:RS 49.79 2,00 ( Quarenta e Nove
Mil, e Setecentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.I24.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, códi go da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n' (18042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5668 9, de 19/02/98, no valor
de RS 7.468,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 , 02. 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3972/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALVINOPOL1S/MG, publicado no D.O.0 de 20,01'95,

Apostilamento ao convênio n° 176594. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAGUAR1/MG, publicado no D.O.0 de 24/06/94, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir Objeto' promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas,Cronograrna:Janeiro/98.ValorRS 15.498.00 ( Quinze Mil, e
Quatrocentos e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento' 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
61 6.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56684. de 19'02'98, no valor
de R$ 2.324,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 ;99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
199g . conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98,Valor:R$ 108.426,00 ( Cento e Oito Mil, e
Quatrocentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
5.091 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE56690, de 19/02/98, no valor
de RS 16.227,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1 998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4221/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANDRADAS/MG, publicado no D.O.0 de 23'01'95, vigência

Apostilamento ao convênio n° 8221/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARANTINA/MG, publicado no D.O.0 de 05/12/97, vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no eniino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 28.506,00 ( Vinte e Oito Mil, e
Quinhentos e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.553.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56685, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.275,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 2.344,00 ( Dois Mil, e Trezentos
e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 15I.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho a' 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5669 1, de 19/02/98, no valor
de R$ 351,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1518'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANDRELANDIA 'MG, publicado no DOU de 1 7'06'94,

Apostilamento ao convênio 7857.97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAPONGA/MG, publicado no D.O.0 de 03/12/97, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 13.798,00 ( Treze Mil, e
Setecentos e Noventa e Oito Reais ) Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
682.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56687. de 19'02 98, no N alor
de R$ 2.069,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02 '99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro/98.Valor.R$ 27.288,00 ( Vinte.e Sete Mil, e
Duzentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
706.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56692, de 19,02/98, no valor
de R$ 4.093,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilarnento ao convênio n° 6154'97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANGELANDIA'MG, publicado no D.O.0 de 06 11'97,

Apostilamento ao convênio n 5243, 1)7, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAPORAMG. publicado no D.O.0 de 23,10/97, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana ç rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 24.432,00 ( Vinte e Quatro Mil,
e Quatrocentos e Trinta e Dois Reais). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
699.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE57199, de 19'02'98. no 1, alor
de R$ 3.664,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro.98.Valor:R$ 2.71 2,00 ( Dois Mil, e
Setecentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 226.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocadoà recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5 7144, de 19,02;98, no valor
de R$ 406,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1061'94, firmado entre O FINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANTONIO DIAS'MG, publicado no D.O.0 de 10:0694,

Apostilamento ao conv ênio 5263.97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAPUANIG, publicado TIO D.O.0 de 2110/97, vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 19.372,00 ( Dezenove Mil, e
Trezentos e Setenta e Dois Reais ) Dias de atendimento . 200 .dias letivos. Número Total de Alunos.
884.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 0804204272487012 g Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56688, de 19.0298, no valor
de R$ 2.905,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

280299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas,Cronograma.Janeiro.'98.Valor.R$ 1.146.00 ( Hum Mil, e Cento e Quarenta e Seis Reais ).
Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 64.A presente despesa correrá.à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042 724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronow-ama, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56693, de 19;02.'98, no valor de R$ 171,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilarnento em 1902,
, 1998,
por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio ri° 564 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALMITINHORS, publicado no DOU de 24 0594.
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vigência até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas Cronograma-Janeiro ,n Valor R$ 'O 0"2,00 ( Oitenta e Seis Mil, e
Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento • 200 dias letivos Número Total de Alunos : 2.233 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531'3, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 7248 70132 Inicialmente, para atender os primeiros 3(1 dias do
cronogratna. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55562. de 19 02 9. no valor
de R$ 12.910,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 12201)0000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n's 7895 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PASSA SETERS, publicado no D.O.0 de 0311197, vigência
até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. confonne indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 33.464,00 ( Trinta e Três Mil, e
Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 873.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho ri° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58759, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.019.00, natureza de despesa n" 344041 » fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 1307 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PANAMBIRS, publicado no DOU de 15'0694, vigência

Apostilamento ao cons ênio tf 1748 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PASSO DO SOBRADORS. publicado no D.O.0 de

até 28'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteinas.Cronogramalaneiro 9 8.Valor-R$ 146 032,00 ( Cento e Quarenta e
Seis Mil, e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
5.972.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota-de Empenho n° 9RNE5 8 563, de 19 '02'9 ,), no valor
de R$ 21.861,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

240694, vigência até 28 02,99» com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.ValonR$ 21.168,00 ( Vinte e
Hum Mil, e Cento e Sessenta e Oito Reais Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 854.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870.132 Anicialtnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE58686, de 19/02,98, no valor
de R$ 3.175,00, natureza de despesa n" 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 40894. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PANTANO GRANDE 'RS. publicado no DOU de 160594,

Apostilamento ao convênio n° 363.94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PASSO FUNDO,RS, publicado no D.O.0 de 12/05/94,

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.ValorRS 74 024,00 ( Setenta e Quatro
Mil, e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1964
. A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58564, de 19'02'98, no valor
de R$ 11.103,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1-9/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1993, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 718.444,00 ( Setecentos e
Dezoito Mil, e Quatrocentos e Qual:ema
*
e Quatro Reais), Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 28.384.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58568,
de 19'02'98, no valor de R$ 107,766,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 1910211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 411094. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLN !MENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARAIRS, publicado no D.O.0 de 20,01,95, s igência até

Apostilamento ao com ênio no 42094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAVERAMARS, publicado no D.O.0 de 16:05194, vigência

28/02'99, Com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 4.726,00 ( Quatro Mil, e Setecentos e Vinte e Seis Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 185.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho if
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58565, de 1902.98. no s alor de R$ 708,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19,02.1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
Q 9 5Z . conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 0 9 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 21.840,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Oitocentos e Quarenta Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 840.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58569. de 19,02,98, no valor
de R$ 3,276,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
190211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio if 19795, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARAISO DO SUL.RS, publicado no D.0.1; de 27 06.95,

Apostilamento ao com ênio n" 34295, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEJUCARARS, publicado no D.O.0 de 14,08195, vigência

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação .a seguirObjeto, promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 25.504,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Quinhentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total de Alunos. 1.003A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNIDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58566, de 190298. no valor
de R$ 3.825,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
199 5 . conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor.R$ 21.000,00 ( Vinte e Hum Mil
Reais) Dias de atendimento : 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 847.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
0 5042042 7 24570132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE58570, de 19.02.98, no valor de R$ 3.150,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 1902.1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 531'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAROBE RS, publicado no D.O.0 de 23,05,94, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 1216'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PELOTAS 'RS, publicado no D.O.0 de 14106,94, vigência até

28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto: promm er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 225.140,00 ( Duzentos e Vinte e Cinco Mil. e Cento e
Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 8.978,A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58567, de 19,02.98, no valor de RS 33.771,110,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19,011998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

25'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor.RS 1.319.014,00 ( Hum Milhão, Trezentos e Dezenove Mil, e
Catorze Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 52.211.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho ri° 080420427245 1 0132 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5857 1 , de 19.02,98, no valor de R$ 197.852,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 1910211998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 410,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRATINIRS, publicado no D.O.0 de 16/05/94, vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteina s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 4.430,00 ( Quatro Mil, e
Quatrocentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 179.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58685, de 19 02 98, no valor
de R$ 664,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de p roteinas.Cronograma:Janeiro.98.Valor:R$ 117.120,00 ( Cento e Dezessete Mil, e Cento e Vinte Reais
) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.942.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870 132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tr 98NE58575, de 19,02i98, no valor de R$ 17.568.00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4111'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PINHALRS, publicado no D.O.0 de 20 01.95, vigência até

Apostilatnento ao convênio n° 43194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PLANALTO,RS, publicado no D.O.0 de 17/05/94, vigência

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de pr oteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 23.764,00 ( Vinte e Três Mil, e Setecentos e Sessenta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 662.A presente despesa
correrá :à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho
e
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58572, de 19'02'98, no valor de R$ 3.564,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/0211998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do tnesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 101.064,00 ( Cento e Hum Mil,
e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.717.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LIG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58576, de 19/02/98, no valor
de R$ 15.159,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2443/94, filmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PINHAL GRANDE/RS, publicado no D.O.0 de 08/07;94,

Apostilamento ao convênio n" 3826;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de POCO DAS ANTAS/RS, publicado no D.O.0 de 11/01/95,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 9.054,00 ( Nove Mil, e
Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 359.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58694, de 19.02,98, no valor
de R$ 1.358,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiroi98.Valor:R$ 9.856,00 ( Nove Mil, e
Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
420.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58577, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.478,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1600'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PINHEIRINHO DO VALERS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 1723'94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PONTAGRS, publicado no D.O.0 de 24,06,94, vigência até

20/06/94, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de pr oteínas.Cronograma:Janeiro.98.Valor.R$ 39.704,00 ( Trinta
e Nove Mil, e Setecentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de
Alunos: 1.071.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58700, de 19.02,98. no N alor
de R$ 5.955,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

2R'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 23.174,00 ( Vinte e Três Mil, e Cento e Setenta e Quatro
Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 929.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58718, de 19,02,98, no valor de R$ 3.476,00, natureza de
despesa n° $44041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19,02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLEITI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 513'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PINHEIRO MACHADORS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio tf 12895, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PONTE PRETA, RS, publicado no D.O.0 de 07,06/95,

23/05/94, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor.RS 64.664,00 (
Sessenta e Quatro mil', e Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2.542.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58573.
de 19/02/98, no valor de R$ 9.699,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo tnenos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor:R$ 1.468,00 ( Hum Mil, e
Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
64 A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58699, de 19,02,98, no valor
de R$ 220,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilatnento ao convênio n° 1104'94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRAPOÍRS, publicado no D.O.0 de 10,0694, v igência até

Apostilamento ao convênio n° 449'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÀO e a Prefeitura Municipal de PORTAGRS, publicado no DOU de 0609195, vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar -e no ensino fundamental, da zonas urbana e" rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 30.896,00 ( Trinta Mil, e Oitocentos e Noventa e Seis
Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total-de Alunos: 841.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58574, de 19;02;98, no valor de R$ 4.634,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/021998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, gatantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 115.152,00 ( Cento e Quinze Mil, e Cento e Cinquenta e
Dois Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.626.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58578, de 19;02,98, no valor de R$ 17.272,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19,011998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE. .

SEÇÃO 3

150

DIÁRIO OFICIAL

Apostilamento ao convênio n° 430'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE'RS. publicado no D.O.0 de 17'0594,
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Apostilamento ao convênio n" 130594, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PROGRESSO, RS, publicado no D.O.0 de 15,06;94, vigência

vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas CronogramarJaneiro'98 Valor:R$ 1.030.718,00 ( Hum Milhão,
Trinta Mil, e Setecentos e Dezoito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos . 40.588 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042 1248 10132 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58579, de 190298,
no valor de R$ 154 518,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data, do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

até 28.'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de proteínas.Cronograina.Janeiro,98.Valor.R$ 13.196,00 ( Treze Mil, e Cento e
Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 542.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870132 .Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58583, de 1902,98, no valor de R$ 1.979,00,
natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000. Data do apostilamento em 19/02,1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 724'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO LUCENARS, publicado no DOU de 27'05'94,

Apostilamento ao convênio ri° 446,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PUT1NGARS, publicado no D.O.0 de 17/05/94, vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 50.268,00 ( Cinquenta Mil, e
Duzentos e Sessenta e Oito Reais ) Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.312.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58580, de 19'02'98, no valor
de R$ 7.536,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28.'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto, promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro;98.Valor.R$ 22.180,00 ( Vinte e Dois Mil, e Cento e Oitenta Reais ).
Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 887.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58584, de 19;02,98, no valor de R$ 3.327,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSE ANTONIO
CARLEM - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 093'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO MAUARS, publicado no D.O.0 de 13'05'96,

Apostilamento ao convênio ir 1001;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUARALRS, publicado no D.O.0 de 10/06/94, vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 14.534,00 ( Catorze Mil, e
Quinhentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
587.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58717, de 19'02.'98, no valor
de R$
80,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28;02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação -préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro;98.Valor.R$ 21.898,00 ( Vinte e Hum Mil, e Oitocentos e Noventa e
Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 951.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58585, de 19102;98, no valor de R$ 3.284,00, natureza de
despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4112'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO VERA CRUZ 'RS, publicado no DOU de 2001'95,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 1.760,00 ( Hum Mil, e
Setecentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos 44.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE58 1 I6, de 19 '02'98, no salor
de R$ 264,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 43995, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUEVEDOSRS, publicado no D.O.0 de 06109,95, vigência
até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 9 98, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro.98.Valor:R$ 13.360,00 ( Treze Mil, e
Trezentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de Alunos: 523.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tr 98NE58693, de 19,02,98, no valor
de R$ 2.004,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 31995, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO XAVIER'RS, publicado no DOU de 070895,

Apostilamento ao convênio n" 411 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUINZE DE NOVEMBRO/RS, publicado no D.O.0 de

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramalaneiro'98.Valor:R$ 95.380,00 ( Noventa e Cinco
Mil, e Trezentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2.521 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58581, de 19 '0298, no s alor
de R$ 14.307,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

160594, vigência até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro198.Valor:R$ 14.682,00 (
Catorze Mil, e Seiscentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 597.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri" 98NE58586, de 19.'02/98,
no valor-de R$ 2.202,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 023:95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de POUSO NOVO.'RS, publicado no D.O.0 de 090595,

Apostilamento ao convênio n° 512.'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de REDENTORA'RS, publicado no D.O.0 de 23/05/94,
s igência até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro.98.Valor.R$ 80.556,00 ( Oitenta Mil, e
Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2 086.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58587, de 19.02.98, no valor
de R$ 12.083,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

n

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 1 1 .348,00 ( Dezessete Mil, e
Trezentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
461.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58582, de 19'02'98, no valor
de R$. 2.602,00, natureza de despesa n° 344041, fonte
122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

e
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Apostilamento ao convênio n° 659'94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RELVADO'RS, publicado no DOU de 2605.94, vigência

SEÇÃO 3

Apostilamento ao convênio n" 511 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RODEIO BONITO/RS, publicado no D.O.0 de 23/05/94,

até 28/02 199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Crorrograma:Janeiro'98.Valor:R$ 10.092,00 ( Dez Mil, e Nos enta
e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos: 400.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042 724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograina, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E58588, de 19'02'98, no valor de R$ 1.513,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro, 98.Valor.R$ 33.830,00 ( Trinta e Três Mil, e
Oitocentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .383.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58593, de 1 9/0198, no valor
de R$ 5.074,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 1220000 00 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 060'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RESTINGA SECA'RS, publicado no D.O.0 de 22.'05.'95,

Apostilamento ao convênio n" 5304.97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ROLAN'TE;RS, publicado no D.O.0 de 23/10/97, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação-pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 7l.214,00-( Setenta e Hum Mil,
e Duzentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.837.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58589, de 19'02;98, no salor
de R$ 10.682,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro;98.Valor.R$ 54.762,00 ( Cinquenta e Quatro
Mil, e Setecentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.194.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58594, de 19/02,98, no valor
de R$ 8.214,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

• Apostilamento ao convênio n° 2449'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO DOS INDIOS/RS, publicado no D.O.0 de 08107,94,

Apostilamento ao convênio tf 0792/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RONDA ALTA/RS, publicado no D.O.0 de 04/12/96,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 198.Valor:R$ 45.072,00 ( Quarenta e Cinco
Mil, e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.145.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58719, de 1902.'98, no valor
de R$ 6.760,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar • PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro/98.Valor.R$ 50.134,00 ( Cinquenta Mil, e
Cento e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.023.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58595, de 19/02/98, no valor
de R$ 7.520,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 658'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO GRANDERS, publicado no D.O.0 de 26;05;94,

Apostilamento ao convênio n" 4113.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RONDINHAIRS, publicado no D.O.0 de 20/01/95, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados
na.educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - F'NAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 375.166,00 ( Trezentos e
Setenta e Cinco Mil, e Cento e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 14.990.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58590,
de 19/02/98. no valor de R$ 56.238,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogrania.Janeiro,98.Valor.R$ 2 5.876,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Oitocentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I.013.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5859b, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.881,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3912/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO PARDO/RS, publicado no D.O.0 de 12;01.'95, vigência

Apostilamento ao convênio n° 1304,94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ROQUE GONZALES,RS, publicado no D.O.0 de 15/06/94,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, .conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 166.660,00 ( Cento e Sessenta e
Seis Mil, e Seiscentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 6.655.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58591. de 19/02.98, no valor
de R$ 24.9 99,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronograrnaJaneiro,98.Valor.R$ 43.626,00 ( Quarenta e Três
Mil, e Seiscentos e Vinte e Seis Reais), Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .728.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho ri° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58597, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.543,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 425/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIOZINHO/RS, publicado no D.O.0 de 01/09,'95, vigência

Apostilamento ao convênio tf 843,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAGRADA FAMILIA/ RS, publicado no D.O.0 de 20/01/97,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar -e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de pr oteinas.Cronograma:Janeiro 198.Valor:R$ 27.836,00 ( Vinte e Sete Mil, e
Oitocentos e Trinta e Seis. Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
754.A presente despesa- correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 080420427248701 - 32 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58592, de 19:02/98, no s alor
de R$ 4.175,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confomi
. e indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 5.080,00 ( Cinco Mil, e Oitenta
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total de Alunos. 1 27.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58709, de 19,0198, no valor de R$ 762,00, natureza de
despesa n°344041, fonte IP 122000000 . Data do apostilainento em 19,02, 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FINDE.
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Apostilamento ao convênio n° 1303'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALTO DO JACUI 'RS, publicado no DOU de 15'06'94,

Apostilamento ao convênio n" 1508 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA MARIA:RS, publicado no D.O.0 de 17/06/94,

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de I 99R, confonne indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de proteínas Cronograma :Janeiro 98 Valor R$ 66 656,00 ( Sessenta e Seis Mil,
e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2.624.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 080420427248 70132 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58598, de 19029R, no valor
de R$ 9.998,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n^ 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor,R$ 411.240,00 ( Quatrocentos e
Onze Mil, e Duzentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 16.504.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58602, de 19,02,98,
no valor de R$ 61.599,00, natureza de despesa 00 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 351'95, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALVADOR DAS MISSOES RS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 1223.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA MARIA DO HERVAL, RS, publicado no D.O.0 de

14'08'95, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir-Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro'98.ValorR$ 12.9 10,00 ( Doze
Mil, e Novecentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
5I5.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58742, de 19'0298, no s alor
de R$ 1.945,00, natureza de despesa n° 344041, fonte 00 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

1406,94, vigência até 28 02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro:98.Valor.R$ 23.458,00 ( Vinte e
Três Mil, e Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 962.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°080420427248701.32 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58603, de 19,02'98,
no valor de R$ 3.518,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000. Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2724'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA-EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALVADOR DO SUURS, publicado no D.O.0 de 030894,

Apostilamento ao convênio n" 705.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA ROSA/RS, publicado no D.O.0 de 27/05194,

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro'98 ValorRS 32.046,00'( Trinta e Dois Mil, e
Quarenta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.309.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58599, de 19'02'98, no valor
de R$ 4.806,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 289.814,00 ( Duzentos e Oitenta
e Nove Mil, e Oitocentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 11.949.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho 0 0 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58606, de 19/02/98,
no valor de R$ 43.472,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 411494, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA BARBARA DO SUL RS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao cons &tio n° 126.'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA TEREZA/RS, publicado no D.O.0 de 05/06/96,

20'01.95, vigência até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro'98.Valor.R$ 51.008,00 (
Cinquenta e Hum Mil, e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2.055.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho Ir 080420427248701.32 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58600, de 19'02'98, no valor
de R$ 7.651,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.'98.Valor:R$ 6.668,00 ( Seis Mil, e Seiscentos
e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 264.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58723, de 19'02/98, no valor
de R$ 1.000,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio no 144494, firmado entre 0 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA CLARA DO SUL.RS, publicado no DOU de
17.'06.'94, sigência até 28'02.'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteírMs.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 18.252,00 (
Dezoito Mil, e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número
Total de Alunos: 702.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho 00 08042042724870132 . Inicialmente para .r‘rdor oç „,rimeiros 30
_111 penho n" 98NE5868 7, de 190298.
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota
no valor de R$ 2.737,00, natureza de despesa n° 344041, f,mte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n° 550 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA VITORIA DO PALMAR/RS, publicado no D.O.0
de 24.05.94, k igência até 28.02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Esco l :, PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas .te prote:nas.Cronograma.Janeiro.'98.Valor:R$ 156.506,00 ( Cento
e Cinquenta e Seis Mil, e Quinhentos e Seis Rea:s ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
1 e, ral de Alunos. 6.216.A presente despesa correra à conta do orçamento do FNDE, código da UG
1531 73, Gestão 15253, programa de .xabalho n° 08C42042724870132 . Inicialmente, para atender os
primeir vs 30 dias do cronograma, fo ram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58607,
de 19.02.28, no v alor de R$ 2 1 .415,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19.02.'10%, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 36194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ DO SUL 'RS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao cons ênio n 0 615.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTANA DA BOA VISTA/RS, publicado no D.O.0 de

12'05'94, v igência até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 447 964,00 (
Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil, e Nos ecentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento 200
dias letivos. Número Total de Alunos. I8.897.A presente despesa correrá à conta do orçamento do
FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 .
Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota
de Empenho n° 98NE58601, de 1902,98, no valor de R$ 67.090,00, natureza de despesa n° 344041,
fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19.'02.1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

26.05 94, igência até 28'02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesrno
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 49.704,00 (
Quarenta e NOS e Mil, e Setecentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. l .307.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58604,
de 1902.98, no valor de R$ 7.455,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19'02.'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO 3

- 153

Apostilamento ao convênio 1761.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTANA DO LIVRAMENTO,RS, publicado no D.O.0 de
24,06/94, vigência até 28,02,99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 86.412,00 ( Oitenta
e Seis Mil, e Quatrocentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.498.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58605, de 19 0298, no N. ator
de R$ 12.961,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2075'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO PLANALTO'RS, publicado no
DO I.' de 01'0 7 '94, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 190S, conforme indicação a seguir.Objeto . promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor:R$ 1.500,00 ( Rum
Mil, e Quinhentos Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 62.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" WM42042'7248 10132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E58707, de 19'02.'98, no valor
de R$ 225,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1902/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio rf 844,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTIAGORS, publicadq no DOU de 01 06 94, vigência
até 28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 250.124,00 ( Duzentos e
Cinquenta Mil, e Cento e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 10.234.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' s 98NE58608, de 19:02,98,
no valor de R$ 37.489,00, natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19/021-1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2637'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENvOL5,11MENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO AUGUSTO'RS, publicado no D.0.1.1 de 22'07.'94,
vigência até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 109R, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 34.524,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Quinhentos e Vinte e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I 47 7 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 7248 7 0132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58612, de 19'02.'98, no valor
de R$ 5 1 7R,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 366/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANGELO/RS, publicado no D.O.0 de 12,05,94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 347.020,00 ( Trezentos e
Quarenta e Sete Mil, e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
14.202.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58609, de 19,02,98, no valor
de R$ 52.002,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1106'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO CRISTO/RS, publicado no DOU de 10/06/94,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199 51, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 73.244,00 ( Setenta e Três Mil,
e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3 005 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58613, de 19/02!98, no valor
de R$ 10.986,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 1594/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DA PATRULFIAiRS, publicado no
D.O.0 de 20/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ l55.204,00( Cento
e Cinquenta e Cinco Mil, e Duzentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 6.251.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58610,
de 19/02/98, no valor de R$ 23.280,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4115/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO EXPEDITO DO SUL/RS, publicado no D.O.0 de
20/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 14.422,00 (
Catorze Mil, e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 566.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58745, de 19/02/98,
no valor de R$ 2.163,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2448/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS, publicado no
D.O.0 de 08/07/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, confonne indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 98.344,00 (
Noventa e Oito Mil, e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2.558.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 clias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE586 II.
de 19/02/98, no valor de R$ 14.751,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamerito em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2536/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO BORJA /RS, publicado no D.O.0 de 13/07/94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 1499194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO PALMA/RS, publicado no D.O.0 de
17/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 9.774,00 ( Nove
Mil, e Setecentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 405.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cionograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58708, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.466,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 332.636,00 ( Trezentos e Trinta
e Dois Mil, e Seiscentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 13.295.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58614, de 19/02/98,
no valor de R$ 49.807,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2643/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO DOMINGOS DO SUL/RS, publicado no DOU de
22/07/94, vigência até 28/02 199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 13.844,00 ( Treze
Mil, e Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 582.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58615, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.076,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" "41 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SÃO GABRIEL RS, publicado no D.O.0 de 27 05 94,
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vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro 93.Valor.R$ 416.456,00 ( Quatrocentos e
Dezesseis Mil, e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número
Total de Alunos. 10, 760.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n n 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram atacados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9SNE58616,
de 19'02'98, no valor de R$ 62.434,00, natureza de despesa if 344041, fonte tf 122000000 . Data do
apostilamento em 19/01'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao cons ênio tf 4117 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO HORTENCIO, RS, publicado no 0.0.11 de
2001'95, vigência até 2$02 '99, com o objeti‘ o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 qttilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 4.304,00 ( Quatro
Mil, e Trezentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
214 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58621, de 19,0198, no valor
de R$ 645,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilan-,ento em
19112'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao cons ênio n' 510 94, Firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DA URTIGA RS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao com ênio n° 3743 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 JOSE DO NORTE RS, publicado no D.O.0 de

23'05'94, vigência até 23 '02 90, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. prontos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo Menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma..Taneiro 93.l'alor.R$ 21 746,00 ( Vinte e
Hum Mil, e Setecentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letisos. Número Total
de Alunos: 859.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n'080420427248701$2 . Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 91,NE58618, de 19 02 95,
no valor de R$ 3.261,00, natureza de despesa n" 34404'1, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE1 11- Secretário-Executivo do FNDE.

11'01 95, vigência até 25)12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1993, confurme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor,R$ 142.488,00 ( Cento
e Quarenta e Dois Mil, e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos 3.303.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 1531"3, Gestão 15253, programa de trabalho "n" (18042042724870132 . Inicialmente, para atender os
primeiros 3(1 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58622,
de 19 02 95, no salor de R$ 21.373,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ir 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao cons ênio n" 4116 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLN INLENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 JOÃO DO POLESINE RS. publicado no D.0.12 de

Apostilamento ao cons ênio tf 0089 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS AUSENTES/RS, publicado no D.O.0 de

20'01'95, vigência até 28 '02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 9S.Valor.R$ 13.078,00 ( Treze
Mil, e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Numero Total de Alunos. 552.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE58711, de 19.02.98, no alor
de R$ 1.961,00, natureza de despesa n° 344041, fonte
122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

02'06 95, vigência até 2502 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 16.434,00 (
Dezesseis Mil, e Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos 652.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58696, de 19,01'98,
no valor de R$ 2 465,00, natureza de despesa n°344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3901'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JORGE RS, publicado no DOU de 12'01'95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.V.alor:R$ 4.342,00 ( Quatro Mil, e
Trezentos e Quarenta e Dois Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
167.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58619, de 19'0295, no valor
de R$ 651,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2573.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO LEOPOLDO,RS, publicado no D.O.0 de 14/07/94,
vigência até 2802.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1993, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 370.680,00 ( Trezentos e
Setenta Mil, e Seiscentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 15.343.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para.atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58623, de 19;02,98,
no valor de R$ 55.598,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 280'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DAS IvLISSOES'RS, publicado no D.O.LT de

Apostilamento ao cons ènio n° 51994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO LOURENCO DO SUURS, publicado no D.O.0 de

24/07'95, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
'Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 2 7.380,00 ( Vinte e
Sete Mil, e Trezentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
709.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58684, de 19'02'98, no valor
de R$ 4.107,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

23'05 '94, vigência até 28'02 '99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro198.Valor:R$ 96.294,00 (
Noventa e Seis Mil, e Duzentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 3.821.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58624,
de 19/02/98, no valor de R$ 14.444,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 127'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO HERVAL/RS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 445/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de SAO LUIZ GONZAGA/RS, publicado no D.0.1.1 de
17'05/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 206.778,00 (
Duzentos e Seis Mil, e Setecentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 8.254.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronogama, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58625,
de 19/02!98, no valor de R$ 31.016,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI --Secretário-Executivo do FNDE.

e

05/06/96, vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramalaneiro'98.Valor:R$ 21.308,00 ( Vinte e
Hum Mil, e Trezentos e Oito -Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
567.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58620, de 19'02'98, no valor
de 11.5 3.196,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio ir 2048/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO MARCOS/RS, publicado no D.O.0 de 01:0794.
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Apostilamento ao convênio n" 12495, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 PEDRO DO SUL/RS, publicado no D.O.0 de 07/06/95,

vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro'98.Valor:R$ 80.778,00 ( Oitenta Mil, e
Setecentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.277.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E58626. de 19 0298, no valor
de R$ 12.116,00, natureza de despesa ir 344041. fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteínas.Cronograrna.Janeiro,98.Valor:R$ 112.824,00 ( Cento e Doze Mil,
e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.990.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE58630, de 19/02.98, no valor
de R$ 16.923,00, natureza de despesa ir 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1564 ,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL DAS MISSOES/RS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio ri' 843'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO SEBASTIAO DO CAI/RS. publicado no D.O.0 de

DA

20/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 36.772,00 ( Trinta
e Seis Mil, e Setecentos e Setenta e Dois Reais ). Dias'cle atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 1.445.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58627, de 19.'02.'98,
no valor de R$ 5.515,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

01'06'94, vigência até 28.'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 38.450,00 ( Trinta
e Oito Mil, e Quatrocentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de
Alunos. 1.684.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho ir 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE58631, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.767,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1301/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO NICOLAU/RS, publicado no D.O.0 de 15106,94,

Apostilamento ao convênio tr 839,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO SEPE/RS, publicado no D.O.0 de 01/06/94, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 62.440,00 ( Sessenta e Dois Mil,
e Quatrocentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.645.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LIG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58628, de 19.'02.'98, no valor
de R$ 9.366,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28.'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 100.360,00 ( Cem Mil, e
Trezentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.014.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58632, de 19/02/98, no valor
de R$ 15,054,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 520'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO PAULO DAS MISSOES/RS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao conv ênio n" 1443.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO VALENTIMIRS, publicado no D.O.0 de 17/06/94,

23'05/94, vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramalaneiro 98.Valor.R$ 37.876,00 ( Trinta
e Sete Mil, e Oitocentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letis os. Número Total de
Alunos: 1.530.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da :1:G 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58629, de 19.02'98, no s alor
de R$ 5.681,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do ENDE.

vigência até 28'02 '99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro.98.Valor.R$ 22.376,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Trezentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
887.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58633, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.356,00, natureza de despesa ir 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1302'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO PEDRO DA SERRA,RS, publicado no D.0.1.: de

Apostilamento ao convênio ir 44494, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 VICENTE DO SUL,'RS, publicado no D.O.0 de

15/0694, vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 13.098,00 ( Treze
Mil, e Noventa e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 549.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58728, de 19 02 98, no valor
de R$ 1.964,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

1 7 05 94, vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronograinaJaneiro,98.Valor.R$ 63.204,00 (
Sessenta e Três Mil, e Duzentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 1.655.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58634, de 19,02,98,
no valor de R$ 9.480,00, natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000. Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1563'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO PEDRO DO BUTIA/RS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n" 1040,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAPIRANGA:RS, publicado no DOU de 10/06/94, vigência

20/06/94, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 14.466.00 (
Catorze Mil, e Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 593.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°080420427248701-32 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empeaho n° 98NE58738, de 19.02.98,
no valor de R$ 2.169,00, natureza de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados ria educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 283.028,00 ( Duzentos e Oitenta
e Três Mil, e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
II .303.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58635, de 19;02,98, no valor
de R$ 42.454,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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vigência até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 296.u16.00 ( Duzentos e
Noventa e Seis Mil, e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letiv os, Número Total de Alunos:
I I.767.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho
98NE58636, de 19 02 9N, no valor
de R$ 44.402,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° 72309 7 , firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SENADOR SALGADO FILHO'RS, publicado no D.O.0 de
2 7 '11'97, vigência até 28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do •
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e- 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 15.110,00 ( Quinze
Mil, e Cento e Dez Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 614.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE58642, de 19;02;98, no valor
de R$ 2 266,00, natureza de despesa tf 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 639,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SARANDIRS. publicado no D.O.0 de 26,05,94, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 2066'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SENTINELA DO SUL'RS, publicado no D.O.0 de 01/07/94,

Apostilamento ao convênio n' 1760,94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENWLVINIEN,F0
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAPUCAIA DO SUL RS, publicado no D.O.L; de 24 06 94.

e

28;02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas- urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 81.016,00 ( Oitenta e Hum Mil, e Dezesseis Retus ). Dias
de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1263.A presente despesa correrá á conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n"98NE58637, de 19,02,98, no valor de R$ 12.152,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19,02,1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de I998, conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 22.678,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Seiscentos e Setenta e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
883.A presente despesa correrá à conta do ' orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58729, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.401,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 423,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO -e a Prefeitura Municipal de SEBERIÍRS, publicado no D.O.L; de 16/05,94, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 0533'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERAFINA CORREA/RS, publicado no D.O.0 de 11/07/96,

28102;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro198.Valor.R$ 99.188,00 ( Noventa e Nove Mil, e Cento .e Oitenta e Oito
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.612.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58638, de 19,02,98, no valor de R$ 14.878,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02,1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNTDE.

vigência até 2R/02 199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramajaneiro/98.Valor:R$ 40.062,00 ( Quarenta Mil, e
Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I.599.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58643, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.009,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 65194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEDE NOVA,RS, publicado no D.O.L; de 26,05;94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 0535'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERIO'RS, publicado no D.O.0 de (1'07'96, vigência até

até 28/02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro;98.Valor.R$ 17.062,00 ( Dezessete Mil, e
Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 702.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58639, de 19,02,98, no valor de R$ 2.559,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19,02,1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma:Janeiro'98 Valor:R$ 11.074,00 ( Onze Mil, e Setenta e Quatro Reais ). Dias de
atendimento : 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 441.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ir
08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58692, de 19'02'98, no valor de R$ 1.661,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° 523,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEGREDO,RS, publicado no D.O.0 de 23,05,94, vigência
até 28;02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro,98.Valor.R$ 17.560,00 ( Dezessete Mil, e
Quinhentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 439.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58640, de 19,02,98, no valor
de R$ 2.634,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 443'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de SERTAORS, publicado no D.O.0 de 17/05'94, vigência até
2 8 '02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.ValoriRS 38.312,00 ( Trinta e Oito Mil, e Trezentos e Doze Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I.578.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
080420427248 70132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 9.8NE58644, de 19'02'98, no valor de R$-5.746,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO.
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 447,94, firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SELBACHRS, publicado no D.O.0 de 17,05,94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 4118'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERTAO SANTANARS, publicado no D.O.0 de 20/01/95,

até 28;02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos tnatriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas_Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 26.028,00 ( Vinte e Seis Mil, e
Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de Alunos. 1. 147.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho rf 98NE58641, de 19.02,98, no valor de R$ 3.904,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilarnento em 19.02,1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

DA EDUCAÇÃO

vigência até 28 '02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 20.138,00 ( Vinte Mil, e Cento e
Trinta e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 788.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042 724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58688, de 19'02'98, no valor de R$ 3.020,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 961097, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SETE DE SETEMBRO RS, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao com ênio 1717;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAPERA:RS, publicado no D.O.0 de 24.06.94. vigência até

IR /1297, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto proinm er o atendimento aos alunos
Matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 10.770,00 ( Dez
Mil, e Setecentos e Setenta Reais ) Dias de atendimento 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
432.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 7248 70132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE58645, de 19 0298, no s ator
de R$ 1.615,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do ENDE

280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do menino no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro 98.‘'alor.R$ 54.422,00 ( Cinquenta e Quatro Mil, e Quatrocentos e
Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.315.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho rin 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58650, de 19,0198, no valor de R$ 8.163,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 .Datado apostilamento em 19;02.1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 425494, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SILVEIRA MARTINS'RS, publicado no D.O.L' de 27 0195,

Apostilamento ao convênio ir 4119 94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAPES RS, publicado no D.O.0 de 20.01.95, vigência até

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 11.230,00 ( Onze Mil, e
Duzentos e Trinta Reais ). Dias . de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 46!.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 981\1E58646, de 19 02 98, no v ator
de R$ 1.684,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro'93.Valor.R$ 78.416,00 ( Setenta e Oito Mil, e Quatrocentos e Dezesseis
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 3.156.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da I:G 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042'248 70132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58651, de 19.02 98, no valor de R$ 11.762,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19:02;1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 156094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SINIMBU.'RS, publicado no D.O.ti de 20:06.94, vigência até

Apostilamento ao com ênio n" 258394, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAQUARA.'RS, publicado no D.O.0 de 14:07,94, vigência

28/02 / 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta clo Programa Nacional de Alimentação
' Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogramalaneiro'98.Valor:R$ 40 886,00 ( Quarenta Mil, e Oitocentos e Oitenta e Seis
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.691.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
• 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58743, de 190298, no valor de R$ 6.132,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19.021 998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

até 28'0299, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98. -Valor.R$ 196.960,00 ( Cento e Noventa e
Seis Mil, e Novecentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de
Alunos. 7 .850.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58652, de 19;02,98, no valor
de R$ 29.544,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 362/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SOBRADINHORS, publicado no DOU de 12'05.194,
vigência até 28/02 199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de . Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalbrias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 116.924,00 ( Cento e Dezesseis
Mil, e Novecentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.229.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58647, de 19'02'98, no valor
de R$ 17.538,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostamento ao convênio n° 3899;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAQUARLRS, publicado no D.O.0 de 12/01/95, vigência até
28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor.R$ 107.522,00 ( Cento e Sete Mil, e Quinhentos e Vinte e
Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.297.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograrna, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenhb n" 98NE58653, de 19,02,98, no valor de R$ 16.128,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1730/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SOLEDADE/RS, publicado no D.O.LT de 24'06'94, vigência

Apostilamento ao convênio n" 651;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAQUARUCU DO SUL/RS, publicado no D.O.0 de

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro /98.Valor:R$ 152.986,00 ( Cento e Cinquenta
e Dois Mil, e Novecentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 6.310.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 0804204272487(1132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58648, de 19'02'98,
no valor de R$ 22.947,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

26'05'94, vigência até 2802.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro/98.Valor.R$ 16.588,00 (
Dezesseis Mil, e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 673.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58654, de 19/0198,
no valor de R$ 2.488,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1498/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAPEJARARS, publicado no D.O.0 de 17'06'94, vigência

Apostilamento ao convênio n" 1313.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal' de TAVARES,RS, publicado no D.O.0 de I5/06/94, vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valorld 59.330,00 ( Cinquenta e Nove
Mil, e Trezentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.388.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58649, de 19'02.'98, no valor
de R$ 8.899,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

até 28.'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro;98.Valor.R$ 21.170,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Cento e Setenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 839.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°0804204272487013-2 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE58655, de 19;02,98, no valor de R$ 3.175,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento ein 19/011998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilarnento ao convênio n" 524 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TENENTE PORTELA RS, publicado no DOU de 23 . 05 94,
vigência até 28'0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto- promover- o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 137.3 I.2,00 ( Cento e Trinta e
Sete Mil, e Trezentos e Doze Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
3.633.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 3)) dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98N E58656, de 19 02 98, no s alar
de R$ 20.596,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1902
. 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto.. promo‘ er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 8.748,00 ( Oito Mil, e
Setecentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
358.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L I G 153'173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os pritneiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 98NE58739, de 19/02/98, no valor
de RS 1.312.00, natureza de despesa 344041, fonte II' 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilatnento ao convênio n" 1075 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TERRA DE AREIA RS, publicado no D.0.13 de 10 06 94,

Apostilamento ao convênio n" 62194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRES CACHOEIRAS/ RS, publicado no D.O.0 de 26/05/94,

Apostilamento ao convênio n" 1323 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRAVESSEIRORS, publicado no D.O.0 de 15'06/94,
vigência até 28 (12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no

vigência até 28;0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 50.940,00 ( Cinquenta Mil, e
Novecentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.012.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58657, de 19'02.98, no valor
de R$ 7.641,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28:0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 41.954,00 ( Quarenta e Hum
Mil, e Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.717A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58660, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.293,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2046/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TIRADENTES DO SUL/RS, publicado no DOU de

Apostilamento ao convênio n° 1716/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRES COROAS/RS, publicado no D.O.0 de 24/06/94,

01/07/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograrna:Janeiro 198.Valor:R$ 42.138,00 (
Quarenta e Dois Mil, e Cento e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1.667.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58730,
de 19/02/98, no valor de R$ 6.320,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5808/97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TOROPI/RS, publicado no D.O.0 de 27/10/97, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteína s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 21.416,00 ( Vinte e Hum Mil, e Quatrocentos e Dezesseis
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 548.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58748, de 19/02/98, no valor de R$ 3.212,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2502/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TORRES/RS, publicado no D.O.0 de 13/07/94. vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas. Cronograma:Janeiro/98.Val0rild 142.344,00 ( Cento e Quarenta e Dois Mil, e Trezentos e
Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.639.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58658, de 19/02/98, no valor
de R$ 21.351,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1584/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRAMANDAI/RS, publicado no D.O.0 de 20/06/94.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 157.590,00 ( Cento e Cinquenta
e Sete Mil, e Quinhentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 6.360.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58659, de 19/02/98, no valor
de RS 23.638,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 77.770,00 ( Setenta e Sete Mil, e
Setecentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.192.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58661, de 19/02/98, no valor
de R$ 11.665,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 201/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRES DE MAIO/RS, publicado no DOU de 07/07/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas .Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 109.280,00 ( Cento e Nove Mil,
e Duzentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4,468,A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58662, de 19/02/98, no valor
de R$ 16.392.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2078/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRES FORQUILHAS/RS, publicado no D.O.0 de 01/07/94,
vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 14.092,00 ( Catorze Mil, e
Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 563.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FI NIDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58741, de 19/02/98, no valor de R$ 2.113,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 707/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRES PALMEIRAS/RS, publicado no D.O.0 de 13/11195,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de prote ínas.Cronograrna:Janeiro/98.Valor:R$ 27.366,00 ( Vinte e Sete Mil, e
Trezentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I.07-3.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58663, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.104,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 265.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TUFA RENDI. RS, publicado no D.O.0 de 21:07/95, vigência

vigência até 28.'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de :proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor R$ 106. 7 12,110 ( Cento e Seis Mil, e
Setecentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.394.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58664, de 19 0298, no valor
de R$ 16.006,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogrammJaneiro,98.Valor:R$ 44.532,00 ( Quarenta e Quatro
Mil, e Quinhentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 1.828.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE58669, de 19/02/98, no valor
de R$ 6,679,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilarnento em
19,'02 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 535 ,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TR1UNFORS, publicado no DOU de 2305 94, vigência até
28 102 199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.

Apostilamento ao convênio n" 4254,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TURUCU,RS, publicado no D.O.0 de 08:10/97, vigência até

conforme indicação a seguirObjeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronogramadaneiro 98.ValorRS 109.932,00 ( Cento e Nove Mil, e Novecentos e Trinta e
Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos: 4.506.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
080420427248701 2,2 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58665, de 190298. no valor de RS 16.489,00, natureza
de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf 855 , 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TUCLTNDUVA RS, publicado no D.O.0 de 01 06:94.

28 02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograina.Janeiro 98,Valor:R$ 15.484,00 ( Quinze Mil, e Quatrocentos e Oitenta e Quatro
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 609.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da IJG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE58757, de 19 1)298, no valor de R$ 2.322.00, natureza de
despesa n" 344041, fonte ri" 122000000 . Data do aposnlamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 30.106,00 ( Trinta Mil, e Cento
e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.250.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58666, de 19'02'98, no valor de R$ 4.424,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 723497, firinado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UBIRETAMA RS, publicado no 0.0.15 de 27/11/97, vigência
até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 11.444,00 ( Onze Mil, e
Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 452.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58670, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.716,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4120'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TUNAS/RS, publicado no DOU de 200195, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 4252,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UNISTALDA, RS, publicado no 0.0.15 de 08,10/97, vigência

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro /98.Valor:R$ 36.344,00 ( Trinta e Seis Mil, e Trezentos e Quarenta e
Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 924.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
0804204272487013T. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58667, de 19'02'98. no valor de R$ 5.451.00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19.'02.'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cr000grama.Janeiro,98.Valor.R$ 13.706,00 ( Treze Mil, e
Setecentos e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 539.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE58751, de 19,0198, no valor
de R$ 2.055,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1578'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TUPANCI DO SUL 'RS, publicado no D.O.0 de 20.06.94,

Apostilamento ao convênio ri° 4121.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VALE DO SOL, RS, publicado no D.O.0 de 20,01/95,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à . execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 8.330,00 ( Oito Mil, e Trezentos
e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 329.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ir
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58732, de 1902.'98, no valor de R$ 1.249,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02.'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 9 98, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento • aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca -de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 36.982,00 ( Trinta e Seis Mil, e
Novecentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1 445.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58682, de 19,02,98, no valor
de R$ 5.547,00, natureza de despesa n° 344041, fome n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3900'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal. de TUPANDIRS, publicado no DOU de 12.'01.'95, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 2741:94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VALE REAL:RS, publicado no D.O.0 de 05,08,94, vigência

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronogramadaneiro'98.Valor:R$ 9.828,00 ( Nove Mil, e Oitocentos e Vinte e Oito Reais ).
Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 378.A presente despesa correrá à conta
do' orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58668, de 1902.98, no valor de R$ 1.474,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 191021998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
19 9 8, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 17.042,00 ( Dezessete Mil, e
Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 705.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58702, de 19,02,98, no valor de R$ 2.556,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19,02,1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

160

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO 3

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamento ao convênio n" 4253,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VALE VERDERS, publicado no D.O.0 de 08,1097,

A.postilamento ao convênio tf 61794, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VICENTE DUTRARS, publicado no D.O.0 de 26/05/94,

vigência até 28,0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 9.838,00 ( Nov e Mil, e
Oitocentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento, 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
387.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FEDE, código da CG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58756, de 19 02 98, no s alor
de R$ 1.475,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 1220000011 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaiJaneiro /98.Valor:R$ 51.868,00 ( Cinquenta e -Hum
Mil, e Oitocentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. I.443.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n°081)42042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58677, de 19/02'98, no valor
de RS 7.780,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19:021998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1714.94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VANLNI, RS, publicado no D.0.1.; de 24.06 94, vigência até
28/0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação pré-

Apostilamento ao convênio n" 39694, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VICTOR GRAEFFRS, publicado no D.O.0 de 12/05/94,

escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 8.580,00 ( Oito Mil, e Quinhentos e Oitenta Reais ). Dias
de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 330.A presente despesa correrá à conta do.
orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58671, de 19,02,98, no valor de R$ 1.287,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19.02.1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

s igência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1993, confonne indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 7.780,00 ( Sete Mil, e
Setecentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 317.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042 724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58678, de 19/02/98, no valor
de RS 1.167,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 1037,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VENANCIO AIRES,RS, publicado no D.O.0 de 10;06:94,

Apostilamento ao convênio n° 4255'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VILA LANGARO/RS, publicado no D.O.0 de 08/10/97,

vigência até 28/02,99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna.Janeiro/98.Valor.R$ 238.198,00 ( Duzentos e Trinta
e Oito Mil, e Cento e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de
Alunos. 9.750.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58672, de 19:02:98, no salor
de R$ 35.729,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98 Valor:R$ 8.962,00 ( Oito Mil, e
Novecentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
363.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042 724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58760, de 19/02/98, no valor
de RS 1.344,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1 905'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO .

Apostilamento ao convênio 110 652,94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VERA CRUZ/RS, publicado no D.O.0 de 26,05,94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 81.402,00 ( Oitenta e Hum Mil,
e Quatrocentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Niunero Total de Alunos. 3.252.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FEDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialtnente, para atender os primeiros 30 dias do
98NE58673. de 19,02,98, no s ator
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho
de R$ 12.210,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

s igência até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 20.950,00 ( Vinte Mil, e
Nos ecentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 837.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58683, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.142,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 635/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VERANOPOLISRS, publicado no D.O.0 de 26;05,94,

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VISTA ALEGRE/RS, publicado no D.O.0 de 22/07/94,

vigência até 28/0199, com. o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 76.030,00 ( Setenta .e Seis Mil, e
Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.271.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58674, de 19;02;98, no s ator de R$ 11.404,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/0/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'9 8 .Valor:R$ 16.330,00 ( Dezesseis Mil, e
Trezentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 648.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58679, de 19/02/98, 'no valor
de RS 2.449,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 200/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VIADUTOS/RS, publicado no DOU de 07;07195, vigência

Apostilamento ao convênio n° 1 537'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VITORIA DAS MISSOES/RS, publicado no D.O.0 de
20:06194, vigência até 28,'02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 17.892,00 (
Dezessete Mil, e Oitocentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 721 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foratn alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58731, de 19/02/98,
no valor de R$ 2.683,00, natureza de despesa 00 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

e

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 25.574,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Quinhentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.010.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58675, de 19,0298, no valor
de R$ 3.836,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VILA NOVA DO SULRS, publicado no D.O U de 28/06/94,

Apostilamento ao convênio n° 262694, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

N° 47 QUARTA-FEIRA 11 MAR 1998

DIÁRIO OFICIAL

Apostilamento ao convênio n° 128/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal- de XANGRI-LAIRS, publicado no D.O.0 de 05/06/96, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNA E, g arantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de pr oteínas.Cronogratna:Janeiro/98.Valor:R$ 38.620,00-( Trinta e Oito Mil, e
Seiscentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.571.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870132 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58746, de 19/02198, no valor
de R$ 5.793,00, natureza de despesa n° $44041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 900'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ABDON BAT1STA'SC, publicado no D.O.0 de 02:01,96,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com_ cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 16.024,00 ( Dezesseis Mil, e
Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 633.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58182, de 19/02/98, no valor de R$ 2.403,00,
natureza de despesa n°344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CAR_LETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5305/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ABELARDO LUZ/SC, publicado no D.O.0 de 23/10/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro/98.Valor:RS 127.904,00 ( Cento e Vinte e
Sete Mil, e NoVecentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.570.A presente despesa correrá -à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58183, de 19/02/98, no valor
de R$ 19.185,00, natureza de despesa n o 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1573/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGROLANDIA/SC, publicado no D.O.0 de 20/06/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protefnas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 36.406,00 ( Trinta e Seis Mil, e
Quatrocentos e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.446.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58184, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.460,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3908/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGRONOMICA/SC, publicado no D.O.0 de 12/01/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 21.504,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Quinhentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 910.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE58185, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.225.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1005/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUA DOCE/SC, publicado no D.O.0 de 10/06/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteina s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 36.660,00 ( Trinta e Seis Mil, e
Seiscentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.536.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58186, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.499,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 4029194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUAS DE CHAPECO/SC, publicado no D.O.0 de
20, 01/95, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiroi98.Valor:R$ 35.626.00 ( Trinta
e Cinco Mil, e Seiscentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.479.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho no 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58187, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.343,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19,02/1998. por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 31)795. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUAS FRIAS 'SC. publicado no D.O.0 de 26/07/95,
vigência até 2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 17.850,00 ( Dezessete Mil, e
Oitocentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 735:A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58357, de 19/02/98, no valor
de R$ 2,677,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 734/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALFREDO WAGNER/SC. publicado no D.O.0 de 06/11/96,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 65,696,00 ( Sessenta e Cinco
Mil, e Seiscentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.767.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58188, de 19/02/98, no valor
de R$ 9.854,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 230/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANCHIETA/SC, publicado no D.O.0 de 07/07195, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 49.394,00 ( Quarenta e Nove
Mil, e Trezentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.071.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58189, de 19/02/98, no valor
de R$ 7.409,00, natureza de despesa tf 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 070/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANITAPOLIS/SC, publicado no D.O.0 de 19/04/96, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 18.640,00 ( Dezoito Mil, e
Seiscentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 795.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
progratna de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58190, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.749,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 031/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de APIUNA/SC, publicado no D.O.0 de 09/05/95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 38.792,00 ( Trinta e Oito Mil, e Setecentos e Noventa e
Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.604.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58191, de 19/02/98, no valor de R$ 5.811,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao consênio
3887 94, firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESEN\OLVIMENTO
D,k EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARARANGUA SC, publicado no D.0.1.: de 12 01 95,
vigência até 28 01 99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
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Apostilamento ao COI1Nènio n' 5034 9', firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BALNEARIO ARROIO DO SILVA'SC. publicado no D.O.0

exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de prote(nas.Cronograma.laneiro 98.Valor.RS 260.288.00 Duzentos e
Sessenta Mil, e Duzentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total
de Alunos. 10.593.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n' 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram atacados recursos à conta da Nota de Empenho n 98NE5S192. de 19 02 9S,
no s ator de R$ 39.043.00. natureza de despesa n' 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento
em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

de 16 1097. s igência até 281)2 99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1 99`n . conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 6.294.00 ( Seis
Mil, e Duzentos e Noventa e Quatro Reais ) Dias de atendimento 200 dias letivos. Numero Total de
.Alunos. 253 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho tf 08042042'248 70133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58383, de 190298. no valor
de R$ 944.00, natureza de despesa n' 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n 101 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENN OL \ IMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARMAZEM. SC . publicado no D.O.L* de 05 06 95. vigência

Apostilatnento ao cons ênio a° 0l 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BALNEARIO CAMBORIL"SC, publicado no D.O.0 de

até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 31.246,00 ( Trinta e Hum Mil, e
Duzentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Numero Total de Alunos.
1.289.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173, Gestão [5253,
programa de trabalho tf 08042042724870133 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n'' 98NE58193, de 19 02 98, no alor
de R$ 4.686,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executis o do FNDE.

13 11 95, vigência até 25 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1 995. conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma Janeiro '98.Valor:RS 147.522.00 ( Cento
e Quarenta e Sete Mil, e Quinhentos e Vinte e Dois Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Numero Total de Alunos 6 2'0 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 1531 13, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870133 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58198,
de 19 02 93, no N alor de R$ 22.128.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao consênio n° 157 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARROIO TRINTA. SC , publicado no D.O.0 de 080695.

Apostilamento ao com ênio 50 78 9', firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BALNEARIO GAIVOTA'SC, publicado no D.O.0 de

sigência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 17.342,00 ( Dezessete Mil, e
Trezentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
709.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58194, de 19.02 98, no valor
de R$ 2.601,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

16 1097. s igência até 280299. com-o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1995, conforme indicação a seguir.Objeto • promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo- menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor R$ 27.278.00 ( Vinte e
Sete Mil, e Duzentos e Setenta e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 1.061.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender-os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58395, de 19'02'98, no valor
de R$ 4.091.00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° -122000000 . Data do apostilamento em
19/021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 4032 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ASCURRASC. publicado no D.O.0 de 20 01 . 95. vigência

Apostilamento ao convênio n° 8228'9 7, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BANDEIRANTE SC, publicado no D.O.0 de 05/12/97,

até 28 . 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 35.802,00 ( Trinta e Cinco Mil,
e Oitocentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .538.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE58195, de 19 02 98, no valor
de RS 5.370.00, natureza de despesa n° 344041. fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19102'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do .FNDE.

vigência até 28 ;02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:RS 21.258,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Duzentos e Cinquenta e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
872.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 03042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58387. de 19 102 198, no valor
de RS 3.188,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ AN'TONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4085 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ATALANTA SC. publicado no DOU de 2o til 95. vigência

Apostilamento ao convênio n' 4506'9 7, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARRA BONITA/SC. publicado no D.O.0 de 13/10/97,

até 28 , 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 21.12o,00 1 Vinte e Hum Mil, e
Cento e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 906.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173. Gestão 15253. programa de
trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 311 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE58196. de 19 02 98. no valor de RS 3.166,00,
natureza de despesa n" 3441)41, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 29 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199R , conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronourama:Janeiro 98.Valor:RS 14.202,00 ( Catorze Mil, e
Duzentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 592.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n- 1)8042042724870133 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE.53199, de 190293, no valor
de RS 2.130,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n' 4028 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AURORA.SC, publicado no D.O.0 de 20 ul 95. vigência até

Apostilamento ao convênio ri° 208 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de"BARRA VELHASC. publicado no D.O.0 de 28'06/96,

28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.ValorRS 26.852,00 ( Vinte e Seis Mil. e Oitocentos e Cinquenta e
Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.092.A presente despesa
correrá à conta-do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
-08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à_conta da Nota de Empenho n° 98NE58197. de 19/02 98, no valor de RS 4.027,00, nanireza de
despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02.1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 , 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1999, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 70.786,00 ( Setenta Mil, e
Setecentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2 897 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58200, de 19/02/98, no valor
de RS 10 614,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio Ir 050596, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BELMONTE'SC, publicado no D.O.U, de 05.'0796, s igência
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Apostilarnento ao convênio tf 507997, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM JESUS,SC, publicado no D.O.0 de 16,10;97, vigência

até 28 102 199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1999, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 18.608,00 ( Dezoito Mil, e
Seiscentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 755.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58350, de 19 02 98, no alor
de R$ 2.791,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilarnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

até 2 9 '02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 9 99, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e (19 gramas de prote ínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 12.230.00 ( Doze Mil, e
Duzentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 570.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58380, de 19,02,98, no valor
de R$ 1834.00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 185094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BENEDITO NOVO SC, publicado no 13.0.1.: de 28.06,94.

Apostilatnento ao com ênio n° 5080'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM JESUS DO OESTE,SC, publicado no DOU- de

vigência até 29'02 1 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1999, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 37.762,00-( Trinta e Sete Mil, e
Setecentos e Sessenta e Dois Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letisos. Número Total de Alunos.
1 573.A presente despesa correrá à conta do -orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota-de Empenho n" 98NE58201, de 19 02 98, no s alor
de R$ 5.664,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

16'10'97 , vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1 9 99, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 17.500,00 (
Dezessete Mil, e Quinhentos Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
4"6.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho ri' 08042042724870133 . Inicialtnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58388, de 19,02,98, no valor
de R$ 2.625,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 17396, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENN oLvimENro
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BIGUACU'SC, publicado no D.O.0 de 21 06.96, vigência

Apostilamento ao convênio n" 06496, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOMBINHAS,SC, publicado no D.O.0 de 02/04/96,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 358.884,00 ( Trezentos e
Cinquenta e Oito Mil, e Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 9.600.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870133 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58202,
de 19/02/98, no valor de R$ 53.830,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 12200000i0 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 19 9 9, conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.'98,Valor.R$ 40.736,00 ( Quarenta Mil, e
Setecentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1 901 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58377, de 19,0298, no valor
de R$ 6.110,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1429/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BLUMENAU'SC, publicado no D.O.0 de 170694, vigência

Apostilamento ao convênio n° 174994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BRACO DO TROMBUDO/SC, publicado no D.O.0 de

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 675.106,00 ( Seiscentos e
Setenta e Cinco Mil, e Cento e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 27.519.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58203, de 19,02.98,
no valor de R$ 101.231,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000. Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

24'06'94, vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme * indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de p roteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 16.460,00 (
Dezesseis Mil, e Quatrocentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 723.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253. programa de trabalho tr (18(142042724870133 . Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias do cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58364, de 19/02/98,
no valor de R$ 2.469,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4507/97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOCAINA DO SUL,'SC, publicado no D.O.0 de 13:10,97,

Apostilamento ao convênio tf 9031;97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BRUNOPOLIS/SC, publicado no D.O.0 de 12/12/97,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 15.796,00 ( Quinze Mil, e
Setecentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
628.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa . de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58381, de 1902:98, no 'valor
de R$ 2.369,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 24.620,00 ( Vinte e Quatro Mil,
e Seiscentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 626.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58385, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.693,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 740/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM JARDIM DA SERRA'SC, publicado no D.O.0 de

Apostilatnento ao-convênio n° 4772:95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BRUSQUEiSC, publicado no D.O.0 de 15/03/95, vigência

27/05/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 19.280,00 (
Dezenove Mil, e Duzentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 776.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58204, de 19/02;98, no valor
de R$ 2.892,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1999, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,'98.Valor:R$ 287.768,00 ( Duzentos e Oitenta
e Sete Mil, e Setecentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 11.992.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253. programa de trabalho n°08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58205, de 19/02/98,
no valor de R$ 43.141,00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FINDE.
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Apostilamento ao convênio n" 260994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACA DORSC, publicado no D.0.1 de 15 0 7 94, s igência
até 28 .0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
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Apostilatnento ao convênio n" 8229 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAPAO ALTO SC. publicado no D.O.0 de 05:12 97.

pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, jt conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de .proteínas.Cronogramalatietro 98.Valor.R$ 293.908.00 ( Duzentos e
Noventa e Três Mil, e Nos ecentos e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Numero Total
de Alunos: I 2.023.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042 -'248 70133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronogrania, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58206, de 19 0298,
no valor de R$ 44.059,00, natureza de despesa n°344(141, fonte n' 12200(1000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar l'NAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, corri cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina.Janeiro 98.Valor.R$ 11.932,00 ( Onze Mil, e
Novecentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letisos. Número Total de Alunos:
474.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58386, de 19202,98, no valor
de R$ 1.789,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em
19 021998, por JOSÉ ANTONIO- CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 04295, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAIBI 'SC. publicado no DOU de 110595. s igência até

Apostilatnento ao com, ênio n" 4087. 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAPINZAL SC, publicado no D.O.0 de 20'01,95, vigência

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350-quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro'98 Valor . R$ 38 526.00 ( Trinta e Oito Mil, e Quinhentos e Vinte e Seis
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos. I .625.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 981\1E58207, de 19'02'98, no salor de R$ 5.778,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 1902 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronograrnaJaneiro 98.Valor.R$ 92.012,00 ( Nos enta e Dois Mil,
e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 3.911.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58212, de 19.02,98, no valor de R$ 13.798,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19,02;1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1021'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMBORIL"SC, publicado no D.0.1 r de 10'06'94, vigência

Apostilamento ao cons ênio n" 3231.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAPIVART DE BAIXO:SC, publicado no D.O.0 de

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ I 8". 702,00 ( Cento e Oitenta e
Sete Mil, e Setecentos e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total de Alunos.
7.803.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UC.1 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho no 08042042724870133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E58208, de 190298, no s ator
de R$ 28.155,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
1-9/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

01 1294, s igência até 28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor:R$ 90.310,00 (
Nos enta Mil, e Trezentos e Dez Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
3.726.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58363, de 19:02.98, no valor
de R$ 13.542,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19.'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 662'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPO ERE'SC, publicado no D.O.0 de 09'11'95, vigência

Apostilamento ao com ênio n" 1721,94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DÉ DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CATANDUVAS, SC, publicado no D.O.0 de 24/06/94,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 106.520,00 ( Cento e Seis Mil, e
Quinhentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2,957.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58209, de 19'02'98, no s alor
de R$ 15.978,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA ILLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária. Com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 59.236,00 ( Cinquenta e Nove
Mil, e Duzentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Nútnero Total de Alunos:
1.700.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram atacados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58213, de 19/02/98, no valor
de R$ 8.885,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4086'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPOS NOVOS 'SC, publicado no D.0.12 de 2001 95,

Apostilamento ao cons ênio n" 815,96, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAXAMBU DO SUL/SC, publicado no D.O.0 de 18112/96,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro'98.Valor:R$ 225.024,00 ( Duzentos e Vinte e
Cinco Mil, e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
6.530.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogranm, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58210, de 19'02 98. no s ator
de R$ 33.751,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE'TT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.02,99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronograrnaJaneiro/ 98.‘'alor.R$ 48.740,00 ( Quarenta e Oito
Mil, e Setecentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .327.A presente despesa correrá á conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho nO 98NE58214, de l9/02/98, no valor
de R$ 7.307,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 99795, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANOINF1AS 'SC, publicado no D.0.1' de 140296, vigência

Apostilamento ao com ênio no 2664 94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CELSO RAMOS/SC, publicado no D.O.0 de 22/07/94,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto' promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 265.876,00 ( Duzentos e
Sessenta e Cinco Mil, e Oitocentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos . 10.639 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n." 98NE5821I,
de 1910298, no valor de R$ 39.872.00, natureza de despesa o' '',44041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.valor.R$ 18.948,00 ( Dezoito Mil, e
Novecentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
809.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870133 . Inicialtnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58215, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.833,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio ri" 9021,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CHAPADAO DO LAGEADO SC, publicado no D.O.LI de

Apostilamento ao convênio o' 5261'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORREIA PINTO'SC, publicado no D.O.0 de 23110/97,

111197, vigência até 28.02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 12.500.00 ( Doze
Mil, e Quinhentos Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 505.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o^ 981\1E58216, de 19.02 98, no ator
de R$ 1.875,00, natureza de despesa n" 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

s igência até 28-0299, com o Objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98 ValorRS 76 528,00 ( Setenta e Seis Mil, e
Quinhentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos3.183.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho if ON42042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58221, de 19'02/98, no valor
de R$ 11.479,00, natureza de despesa ir 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19-021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 2627,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CF1ARECO . SC, publicado no D.O.0 de 22 07 94, vigência

Apostilamento ao convênio n" 428094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORUPA 'SC, publicado no D.O.0 de 30'01'95, vigência até

até 28 , 02 ,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.-Valor.R$ 295.558,0(1 ( Duzentos e
Noventa e Cinco Mil, e Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 12.402.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n' 08042042724870133 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE58217,
de 19/0198, no valor de R$ 44.322,00, natureza de despesa n° 344041, fonte o" 122000(100 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogruna:Janeiro 98.Valor:R$ 53.984,00 ( Cinquenta e Três Mil, e Novecentos e Oitenta
e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.254.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho if 08042042724870133 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58220, de 190298, no valor de R$ 8.097,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 53095. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COCAL DO SULtSC, publicado no D.O.0 de 29.09,95.

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CRICIUMA'SC, publicado no D.O.0 de 15'07/94, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na-educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 32.442,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.398.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58365, de 19,02,98, no valor
de R$ 4.866,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio o' 260894, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
até 28.02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98 Valor:R$ 343.250,00 ( Trezentos e
Quarenta e Três Mil, e Duzentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 15.478.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E58222,
de 19.'02.'98, no valor de R$ 51.426,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19.'02.'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4088'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CUNHA PORA'SC, publicado no D.O.0 de 20/01/95,

Apostilamento ao convênio n° 757/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONCORDIA/SC, publicado no D.O.0 de 28,11;95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 149.396,00 ( Cento e Quarenta e
Nove Mil, e Trezentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 6.264.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n°08042042724870(33 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58218, de 19;02.98, no valor
de R$ 22.391,00, natureza de despesa if 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 53.390,00 ( Cinquenta e Três
Mil, e Trezentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.292.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58223, de 19/02/98, no valor
de R$ 8.008.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio o' 944/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORDILHEIRA A LTA;SC, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 8230'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CUNHATAI'SC, publicado no DOU de 05/12/97. vigência

19/01/96, vigência até 28;02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 16.122.00 (
Dezesseis Mil, e Cento e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 682.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n° 08042042724870 133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58356, de 1902.98. no valor
de R$ 2.418,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objetor promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 10.314,00 ( Dez Mil, e
Trezentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos: 436.A
presente despesa correrá à conta do orçamenzto do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58224, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.547,00, natureza de despesa no 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02-1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio o' 2460,94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Apostilamento ao convênio o' 751'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CURITIBANOSSC, publicado- no DOU de 27/05/94,

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORONEL FREITAS;SC, publicado no DOU de 08;07;94.

vigência até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 55.842,00 ( Cinquenta e Cinco
Mil, e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.347.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E58219, de 19;02;98, no valor
de R$ 8.376,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 • Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguirObjeto • promover o atendiinento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana entrai, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteírlas.Cronograma:Janeiro9 8 Valor:R$ 283.604,00 ( Duzentos e Oitenta
e Três Mil, e Seiscentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 7.753-.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1-53173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58225, de 19/02/98, no valor
de R$ 42.533,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 2646'94, firmado zntre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DESCANSO SC, publicado no D.O.0 de 22(17 94. s igência

Apostilamento ao com énio n" 267 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL-DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FORMOSA DO SUL SC, publicado no DOU de 21/07/95,

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir-Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 9 8 .Valor.R$ 25.534,0(1( Vinte e Cinco Mil, e
Quinhentos e Trinta e Quatro Reais ) Dias de atendimento_ 200 dias leth os. Número Total de Alunos.
I .184.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042 1248 10, 133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ti" 98NE58226, de 19 02 98, no k alor
de R$ 3.830,00. natureza de despesa n" 1 44041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 25 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 908 . conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 119 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 24.040,00 ( Vinte e Quatro Mil,
e Quarenta Reais Dias de atendimento. 200 dias letisos. Número Total de Abanos. 636.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNIDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042(142'24x -7 0133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
atacados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58362, de 19 , 02 98, no valor de R$ 3.606,00,
natureza de despesa n" 344041, fonte o" 1221100000 . Data do apostilamento em 19.02
02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLET1T - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilaniento ao convénio o' 2459 ')4, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIONISIO CERQUEIRA SC, publicado no DOI' de

Apostilamento ao convênio n" 109294. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FORQUILFIll.s :EA. SC, publicado no D.O.0 de 1006194.

0807 94, vigência até 28 112 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e (19 gramas de proteínas Cronograma Janeiro '98.Valor.R$ 120.464,00( Cento
e Vinte Mil, e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número
Total de Alunos. 3.440.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58227,
de 19'02 798, no valor de R$ 18.069,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilainento em 19 02:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 1)299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramadaneiro.98.Valor.R$ 36.426,00 ( Trinta e Seis Mil, e
Quatrocentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letisos. Número Total de Alunos:
I 6 "4 A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5823 I., de 1.9,02,98, no valor
de R$ 5 463,00, natureza- de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1902'1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 043'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ERVAL VELHO 'SC, publicado no DOU de 11.05.95,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 19 0 8, conforme indicação a seguir Objeto prontos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98 Valor.R.$ 20.888,00 ( Vinte Mil, e
Oitocentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
875.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho e 98NE58228, de 19'02.98, no s ator
de R$ 3.126,00, natureza de despesa o° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n" 702 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FRAIBURGOISC, publicado no D.O.0 de 13,11/95, vigência
até 2 8 '02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
199 8, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valorl$ 165.198.00 ( Cento e Sessenta e
Cinco Mil, e Cento e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos . 6 854 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58232, de 19,02,98, no valor
de R$ 24 7'7 7,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4089'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FAXINAL DOS GUEDES 'SC, publicado no D.or de

Apostilamento ao com ênio n 8174.97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FREI ROGERIO:SC, publicado no D.O.0 de 04;12/97,

20/01'95, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna.Janeiro'98.Valor.R$ 54.972,00 (
Cinquenta e Quatro Mil, e Novecentos e Setenta e Dois Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letis os.
Número Total de Alunos . 2.285.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alotados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE58229,
de 19/02'98, no valor de R$ 8.245.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

s igência até 28 02 99, com o objeth o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro.98.Valor.R$ 23.740,00 ( Vinte e Três Mil, e
Setecentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 688.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58393, de 19.02,98, no valor
de R$ 3.561,00, natureza de despesa o" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19102:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 503597, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FLOR DO SERTAO'SC, publicado no D.O.0 de 1610.97,

Apostilamento ao cons ênio n" 16695, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GALVAGSC, publicado no D.O.0 de 08:06;95, vigência até
28'02'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto, prumos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 42.216,00 ( Quarenta e Dois Mil, e Duzentos e Dezesseis
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.152.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FINDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho 0 0 98NE58233, de 19;02,98, no valor de R$ 6.330,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19102;1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 9.368,00 ( Nove Mil, e
Trezentos e Sessenta e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
391.A presente despesa correrá à conta do orçamento dó FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58382, de 1902 '98, no s ator
de R$ 1.405,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1843'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FLORIANOPOLIS 'SC, publicado no D.O.0 de 28'06 94,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 448.452,00 ( Quatrocentos e
Quarenta e Oito Mil, e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 15.389.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ri° 08042042724870133 . Iniciahnente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58230,
de 19/02/98, no valor de R$ 67.249,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao consênio n° 2503,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GAROPABASC, publicado no D.O.0 de 13/07,94, vigência
até 2802 99, com o objetiso de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 100.436,00 ( Cem Mil, e
Quatrocentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.849.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58234, de 19102;98, no valor
de R.$ 15.065,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilarnento em
[9/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio ir 2519'94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GARUVA SC, publicado no DOU de 13 07 94, vigência até

SEÇÃO 3

167

Apostilamento ao convênio n" 3742-94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1- BERAN4A SC, publicado no D.0.1.1 de 11 ,0195, vigência até

28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto : promover o atendimento aos alunos matriculados na educação pré
escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro 98 Valor : R$ 56 152,00 ( Cinquenta e Seis Mil, e Cento e Cinquenta e
Dois Reais ). :Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.283.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153171 Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58235, de 1902 98, no valor de R$ 8.419,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 1902 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, COM o objetivo-de indicar õs recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto. prontos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 65.934,00 ( Sessenta e Cinco Mil, e Novecentos e Trinta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos: 2.705 A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código -da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho IV 1)5042042724870 133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58240, de 19,02/98, no valor de R$ 9.884,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19'0211998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI.- Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao-convênio n° 4003/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARACIABASC, publicado no D.O.0 de 2001'95,

Apostilamento ao convênio n° 67095, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ICARA. SC , publicado no D.O.0 de 09/11/95, vigência até

vigência até 28/02 199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto : promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escõ n ar - PNAE, garantindo pel° menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 20.536,00 ( Vinte Mii. e
Quinhentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de /:vlunos:
967.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da 1.1G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram.alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58236. de 19'02'98, no valor
de R$ 3:080,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 9R.Valor:R$ 252.366,00 ( Duzentos e Cinquenta e Dois Mil, e
Trezentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
10 408.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58241, de 19/02/98, no valor
de R$ 37.854,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1050/94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARUJA DO SUL/SC, publicado no D.O.0 de 10'06'94,

Apostilamento ao convênio n° 1091,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ILHOTA;SC, publicado no D.O.0 de 10/06/94, vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, cOm cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogrania:Janeiro'98.Valor:R$ 28.032,00 ( Vinte e Oito Mil, e
Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.174.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58237, de 19'02:98, no valor de R$ 4.204,00,
natureza de despesa n°34404!. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor.R$ 53.302,00 ( Cinquenta e Três Mil, e Trezentos e Dois
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.210.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE58242, de 19/02/98, no valor de R$ 7.993,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19102/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 796 '95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUATAMBU:SC, publicado no DOU de 06.12.95, iigência

Apostilamento ao com ènio n° 388094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IMBUIA 'SC, publicado no D.O.0 de 1201,95, vigência até
25 '02 `Q9, com-o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro '98.Valor.R$ 49.900,00 ( Quarenta e NOk C
Mil, e Novecentos Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 1.356.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58349, de 19,02 98, no ,/ alor
de R$ 7.485,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/I998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 29.782,00 ( Vinte e Nove Mil, e Setecentos e Oitenta e
Dois Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.342.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042 1248'7 0133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58243, de 19.02 98, no valor de R$ 4.447,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do aPostilamento em 19:02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4090.'94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de HERVAL D'OESTE'SC, publicado no D.O.0 de 20,01,95,

t fl NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Apostilamento ao com ênio n" 704 rifiTiã j,"; .7.1"lr. e, f
DA EDUCAÇÃO e a Prefeinira Municipal de INDAIAL,'SC, publicado no DOU de 13/11/95, vigência ate

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina.Janciro'98,Valor:R$ 95.256,00 ( Nos enta e Cinco
Mil, e Duzentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de
Alunos: 3.976.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58238, de 19 0198, no s alor
de R$ 14.286,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 86.590,00 ( Oitenta e Seis Mil, e Quinhentos e Noventa
Reais-) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 3.745.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho if
080420427248 1 0133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58244, de 19.02;98, no valor de R$ 12.988,00, natureza
de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19,02;1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 030'95, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1BICARE,'SC, publicado no D.O.0 de 09 0595, Nigência até

Apostilamento ao com ênio n" 450897. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IOMERE 'SC, publicado no D.O.0 de 13:10,97, vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 17.222,00 ( Dezessete Mil, e Duzentos e Vinte e Dois
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias lens os. Número Total de Alunos. 713.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ri°
08042042724870133 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58239, de 19 02-98, no valor de R$ 2.583,00, natureza de
despesa n° 34404 I, fonte n° 122000000 Data do apostilainento em 19-02.1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

2 8 '02'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confonne indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas CronogramaJaneiro98.Valor.R$ 10.798.00 ( Dez Mil, e Setecentos e Noventa e Oito Reais
) Dias de atendimento- 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 446.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, prograltia de trabalho n°
m042042 -'24870133 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58245. de 19 '0298, no valor de R$ 1,619,00, natureza de
despesa n" 344)141. fonte n° 122000000 Data do apostilamento em 1902:1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTE - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 812'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IPIRA'SC, publicado no D.O.0 de 17'12.'96, igência até

DA
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Apostilamento ao convênio n" 337294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAJAI;SC, publicado no D.O.0 de 20/12/94, vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar ermo ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo men os wila ?eleição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma:janeiro'98 Valor:R$ 29,468,00 ( Vinte e Nove Mil, e Quatrocentos e Sessenta e
Oito Reais ) Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 792.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ir
08042042724870133 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58246, de 1 9'02 98, no ialor de R$ 4.420,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalonas e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro:98.Valor.R$ 370.714,00 ( Trezentos e Setenta Mil, e Setecentos e
Catorze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos: 15.676.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08 0420427248 7 0133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58250, de 19,0298, no valor de R$ 55.605,00,
natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4092'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IPORA DO OESTE 'SC, publicado no D.O.0 de 20:01/95,

Apostilamento ao convênio n° 1884:94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAPIRANGAiSC, publicado no D.O.0 de 28/06/94,

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 42,304,00 ( Quarenta e Dois
Mil, e Trezentos- e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .703.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da I/O 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ti" 98NE58247, de 19.02.98, no. s ator
de R$ 6.343,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cron OgraMa..laneiro,98.Valor:R$ 93.084,00 ( Noventa e Três Mil,
e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de Alunos: 3.99I.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58251, de 19/02/98, no valor
de R$ 13.962,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE11'I - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4250'97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IPIJACUSC, publicado no D.O.0 de 08.10'97, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 7896,'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAPOAISC, publicado no D.O.0 de 03/12/97, vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os re'cursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronogramaJaneiro/98.Valor:R$ 51.016,00 ( Cinquenta e Hum Mil, e Dezesseis Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos: 1.365.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58359, de 19'02/98, no valor de R$ 7.652,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02.'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteí nas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 37.742,00 ( Trinta e Sete Mil, e Setecentos e Quarenta e
Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.702.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE, código da I/O 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58252, de 19;02;98, no valor de R$ 5.661,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/011998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4093/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IRACEMINHA/SC, publicado no D.O.0 de 20/01/95,

Apostilamento ao convênio n° 1478/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITUPORANGA/SC, publicado no D.O.0 de 17/06/94,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 30.802,00 ( Trinta Mil, e
Oitocentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.322.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da I/O 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58248, de 19101'98, no valor
de R$ 4.620,00, natureza de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998,_por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 95.688,00 ( Noventa e Cinco
Mil, e Seiscentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 4.082.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58253, de 19/02/98 ; no valor
de R$ 14.351,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

,-posmamento ao convênio n° 1706'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IRANPSC, publicado no D.O.0 de 23;06.'94, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 100:95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO -e a Prefeitura Municipal de JACINTO MACHADO/SC, publicado no D.O.0 de 05/06/95,

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 14.016,00 ( Catorze Mil, e Dezesseis Reais ). Dias de
atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 573.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58249, de 19/02/98, no valor de R$ 2.102,00, natureza de
despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo 'no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 31.788,00 ( Trinta e Hum Mil, e
Setecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
913.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58254, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.768,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 8175/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IRATI/SC, publicado no D.O.0 de 04/12/97, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 742/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JARAGUA DO SUL/SC, publicado no D.O.0 de 27/05/94,

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de pr oteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 27.428,00 ( Vinte e Sete Mil, e Quatrocentos e Vinte e
Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 769.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153 1 73, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58352, de 19/0298, no valor de R$ 4.114,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteína s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 444.120,00 ( Quatrocentos e
Quarenta e Quatro Mil, e Cento e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 19.027.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°0804204272487013 -3 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58255, de 19/02/98,
no valor de R$ 66.603,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo-do ENDE.
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Apostilamento ao convênio n° 602'95, flanado entre 0 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JARDINOPOLIS'SC, publicado no D.O.0 de 16:1095.
vigência até 28 / 02 /99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
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Apostilamento ao convênio tf 553,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGUNA.'SC, publicado no D.O.0 de 03/10/95, vigência até

exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro '98 Valor:R$ 12.896,00 ( Doze Mil, e
Oitocentos e Noventa e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
538.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 080420427248 7 0133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58368, de 19 D2 98, no ' v alor
de R$ 1.934,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

28'02 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 220.230,00 ( Duzentos e Vinte Mil, e Duzentos e Trinta
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Número Total de Alunos: 8.976.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronogratna, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58259, de 19,02,98, no valor de R$ 33.034,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1962'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOACABA!SC, publicado no D.O.0 de 28 D6 94, vigência

Apostilamento ao com ênio n" 3370:94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAURO MULLER/SC, publicado no D.O.0 de 20/12/94,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir. Objeto' promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ I 02.476,00 ( Cento e Dois Mil,
e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
4.685.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58256, de 19 D2.98, no valor
de R$ 15.371,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro,98.Valor.R$ 77.806,00 ( Setenta e Sete Mil, e
Oitocentos e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 3.391.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE58260, de 19/02/98, no valor
de R$ 11.670,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLET'TI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4094'94, flanado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOINVILLE/SC, publicado no D.O.0 de 20'01'95, vigência

Apostilamento ao convênio n" 194294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LEOBERTO LEALSC, publicado no D.O.0 de 28/06/94,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir. Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cr000grama:Janeiro98.Valor:R$ 1.016.884,00 ( Hum Milhão,
Dezesseis Mil, e Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 41.254.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58257,
de 19/02/98, no valor de R$ 152.437,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,'98.Valor.R$ 19.184,00 ( Dezenove Mil, e
Cento e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 803.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58261, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.877,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ti° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

ApOStilanlent0 ao convênio n° 5812/97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JUPIA/SC, publicado no D.O.0 de 27'10.'97, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogramaianeiro/98.Valor:RS 17.81 6,00 ( Dezessete Mil, e Oitocentos e Dezesseis Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 507.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58379, de 19'02'98, no valor de R$ 2.672,00. natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000. Data do apostilamento em 19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 110594, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LONTRAS/SC, publicado no D.O.0 de 10/06/94, vigência
até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 37.616,00 ( Trinta e Sete Mil, e
Seiscentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.471.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE58262, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.642,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 798/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGEADO GRANDE 'SC, publicado no D.O.0 de 06.'12.'95,

Apostilamento ao convênio n° 7329,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUIZ ALVES/SC, publicado no D.O.0 de 01/12/97, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação-pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 10.034,00 ( Dez Mil, e Trinta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 429.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf
08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58372, de 19'02'98, no valor de R$ 1.505,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 17.520,00 ( Dezessete Mil, e
Quinhentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 753.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58263, de 1 9/ 02/98, no valor
de R$ 2.628,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4095'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGES/SC, publicado no D.O.0 de 20'01'95, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 5036,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUZERNA/SC, publicado no D.O.0 de 16/10/97, vigência

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolàr e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronogramaJaneiro/98.Valor:R$ 792.272,00 ( Setecentos e Noventa e Dois Mil, e Duzentos
e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 32.922.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota- de Empenho n° 98NE5 8258, de 19'02.'98, no valor
de R$ 118.815,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculadas na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro,98.Valor.R$ 27.570,00 ( Vinte e Sete Mil, e
Quinhentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total le Alunos: 1.146.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58392, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.135,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FINIDE
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Apostilamento ao convênio n° 90195, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de MACIEIRASC, publicado no D.O.0 de 020196. vigência
até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 11.098,00 ( Onze Mil, e
Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 450.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58376, de 1902 98, no valor de R$ 1.664,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostamento em (902 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do INDE.

28-0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 22.324,00 ( Vinte e Dois Mil, e Trezentos e Vinte e Quatro
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 598.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da L I G 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58269, de 19 02 98, no valor de R$ 3.348,00, natureza de
despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostamento em 19/02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CAR_LETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 813/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MAFRA SC, publicado no DOU de 18 12 96, vigência até

Apostilatnento ao convênio n" 760-95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATOS COSTA/SC, publicado no D.O.0 de 28/11/95,

DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n' 039,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MAREMA SC, publicado no D.O.0 de 15/0396, vigência até

28102 1 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 244.868,00 ( Duzentos e Quarenta e Quatro Mil, e
Oitocentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I0. 188.A presente despesa correrá à conta do orçamento-do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Etnpenho 98NE58264, de 1902'98, no valor
de R$ 36.728,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas,Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 18.860,00 ( Dezoito Mil, e
Oitocentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 783.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 • Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58270, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.829,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4249/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MAJOR GERC1NO/SC, publicado no D.O.0 de 08'10,197,

Apostilamento ao convênio n° 3838/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MELEIRO/SC, publicado no D.O.0 de 11/01195, vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 28.956,00 ( Vinte e Oito Mil, e
Novecentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
838.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58265, de 19/02198, no valor
de R$ 4.343,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de pr oteínas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 12.820,00 ( Doze Mil, e Oitocentos e Vinte Reais ). Dias
de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 639.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5827I, de 19/02/98, no valor de R$ 1.923,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 671/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MAJOR VIEIRA/SC, publicado no D.O.0 de 09/11/95,

Apostilamento ao convênio n° 04396, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MODELO/SC, publicado no D.O.0 de 14/03/96, vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 59.412,00 ( Cinquenta e Nove
Mil, e Quatrocentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.612.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ti° 98NE58266, de 19/02/98, no valor
de R$ 8.904,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do aPostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 088/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de MARACAJA/SC, publicado no D.O.0 de 06/05/96, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a séguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograrna:Janeiro/98.Valor:R$ 30.368.00 ( Trinta Mil, e
Trezentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimnto: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.245.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58267, de 19 102'98, no valor
de R$ 4.555,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 1848/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARAVILHA/SC, publicado no D.O.0 de 28,0694.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 104.974,00 ( Cento e Quatro
Mil, e No•Vecentos e Setenta. e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
G Alunos: 4.458.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° - 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ti° 98NE58268, de 19/02/98, no valor
de R$. 15.746,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apos .tilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cr onograma:Janeiro/98.Val0r:R$ 18,668,00 ( Dezoito Mil, e Seiscentos e Sessenta e Oito
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 788,A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
0804204272487013$ . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58272, de 19/02/98, no valor de R$ 2.800,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 748

1 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONDAI/SC, publicado no D.O.0 de 27/05/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cron ograma:Janeiro/98.Valor:RS 46.534,00 ( Quarenta e Seis Mil, e Quinhentos e Trinta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .926.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58273, de 19/02/98, no valor de R$ 6.980,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n o 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE
Apostilamento ao convênio n° 3256/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE CARLO/SC, publicado no D.O.0 de 07/12/94.
vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos .necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas. Cr onograma:Janeiro/98.Valor:R$ 66.368,00 ( Sessenta e Seis Mil,
e Trezentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.914.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58373, de 19/02/98, no valor
de R$.9.955.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 409694. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE CASTELDSC, publicado no DOU de 20 01 95,
vigência até 2810299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 74.828,00 ( Setenta e Quatro
Mil, e Oitocentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.024.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE58274, de 19/0298, no valor
de R$ 11.222,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3787/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MORRO DA FUMACA'SC, publicado no D.O.0 de
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Apostilamento ao convênio o" 1441 94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA VENEZA.SC , publicado no D,O.0 de 17106/94,
vigência até 28 (12-99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro:98,Valor:R$ 51.458,00 ( Cinquenta e Hum
Mil, e Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.271 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°080420427248711133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 98NE58278, de 19/02/98. no valor
de R$ 7.718,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 12201)0000 . Data do apostilamento em
19/02/(998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 163/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE/SC, publicado no D.O.0 de 08/06/95,

11/01195, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro"98.Valor:R$ 70.996,00 ( Setenta
Mil, e Novecentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.030.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58275, de 19/02'98, no valor
de R$ 10.647,00, natureza de despesa o' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 18.644,00 ( Dezoito Mil, e
Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
751.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o' 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE58375, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.796,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 333/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO-e a Prefeitura Municipal de MORRO GRANDE/SC, publicado no D.O.0 de 11/08/95,

Apostilamento ao convênio n° 097/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ORLEANS/SC, publicado no D,O.0 de 05/06/95, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 5.234,00 ( Cinco Mil, e
Duzentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letiyos. Número Total de Alunos:
246.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
.programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma; foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58348, de 19/02/98, no valor
de R$ 785,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 94.190,00 ( Noventa e Quatro
Mil, e Cento e Noventa Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.047.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58279, de 19/02/98, no valor
de R$ 14.117,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3098'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NAVEGANTES SC, publicado no D.O.0 de 14,11,94,

Apostilamento ao consênio tf 10495. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OURO:SC, publicado no D.O.0 de 05:06,95, vigência até

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 67.278,00 ( Sessenta e Sete Mil,
e Duzentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
3.174.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58276, de 19.02,98, no s alor
de R$ 10.089,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 10.212.00 ( Dez Mil, e Duzentos e Doze Reais ). Dias de
atendimento: 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 452.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870133 Inicialmente; para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58280. de 19 0298. no alor de R$ 1.531,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19;02:1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 55695, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA ERECHIRSC, publicado no D.O.0 de 0110,95,

Apostilamento ao COM énio rf 902997. firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OURO VERDE SC, publicado no D.O.0 de 12;12,97,

vigência até 28 1 02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos era atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98,Valor.R$ 19.068,00 ( Dezenos e Mil, e
Sessenta e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias leth os. Número Total de Alunos, 8I9.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de
trabalho n° 08042042724870133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho 98NE58277, de 19.02 98, no s alor de R$ 2.860,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000. Data do apostilamento em 19.02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 280299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 20.100,00 ( Vinte Mil. e Cem
Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 54! .A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestào 15253, programa de trabalho o'
08042042724870133 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE58366. de 19.02.98. no alor de R$ 3.015,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02:1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 601'95, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA ITABERABA:SC, publicado no D.O.0 de 16,10,95,

Apostilamento ao convênio n's 508197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAINEL 'SC, publicado no D.O.0 de 1610.97, vigência até

vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
-exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.'98.Valor:R$ 26.682,00 ( Vinte e Seis Mil, e
Seiscentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
I.079.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à contada Nota de Empenho n° 98NE58347, de 19,0198, no valor
de R$ 4.002,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDF

280299, com o objetis o de indicaras recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteírtas.CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 8.734,00 ( Oito Mil, e Setecentos e Trinta e Quatro Reais
). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 344.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5839 1. de 190298, no s alor de R$ 1.310.00, natureza de
despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19'02.'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao cons ênio n" 2-32 94. firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENVOL\ IMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALHOCA SC, publicado no D.0:1: de 05 08 94. igència

Apostilamento ao com énio n' 1205 94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PASSOS MAIA SC. publicado no D.O.0 de 100694.

até 28 02 :99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto. premo s er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina.Janeiro 9S.Valor.RS 717.s56,0u t Setecentos e
Dezessete Mil, e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias leis os. Numero
Total de Alunos. 19.156.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da 17G
153173. Gestão 15253. programa de trabalho n' 03042042724370133 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE5328 I .
de 19 02 98. no alor de RS 107.676.00. natureza de despesa n' $44041. fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executis o do FNDE.

s igência até 28 02 09, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 190 8 , conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos tuna refeição- diária, com cerca de 350
quilocalorias e n0 gramas de proteínas.Cronoexama.Janeiro 93.Valor RS 46.204,00 ( Quarenta e Seis Mil,
e Duzentos e Quatro Reais ). Dias-de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. I .279.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" OSO4204224870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n"98NE58360, de 190298, no s alor
de RS 6.930.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao -cons énio n" 2729 94. firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALMA SOLA SC. publicado no D.0.1' de 05 08 94.
s igência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1993. conforme indicação a seguirObjeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 36.544,00 Oitenta e Seis Mil, e
Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de
Alunos. 2.480.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 'n" 98NE53232, de 19 02 98, no s alor
de RS 12.972.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19'02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao COM ênio n" $363 94. firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRAS GRANDES SC, publicado no D.O.0 de 20 12:94,
igência até 23 02 99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1993. conforme indicação a seguir.Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.RS 25.562.00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Quinhentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos:
1.01 2A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253:
programa de trabalho ri° 030420427248 10133 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58285. de 190298. no valor
de RS 3.334,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao cons ênio n° 4097 94, firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESEN‘OL \ 'MENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALMITOS SC. publicado no DOU de 20 01 95, N. igência

Apostilamento ao convênio tf 236 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PENHA 'SC. publicado no D.O.0 de 07'07'95, vigência até

até 280299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.RS 31.304,t1u ( Oitenta e Hum Mil,
e Trezentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 3.399.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENT)E, código da L'G 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho tf 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58283, de 19 02 98, no s alor
de R$ 12.188,00. natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Crunograma.Janeiro 98.Valor.R$ 86.656.00 ( Oitenta e Seis Mil, e Seiscentos e Cinquenta e
Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.649.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E58286, de 190298, no valor de R$ 12.998,00, natureza
de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 67295, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAPANDUVA SC, publicado no DOU de 09 1195,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na .educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 93.Valor . RS 13 7 . 11 2.00 ( Cento e Trinta e
Sete Mil, e Setecentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de
Alunos: 3.725.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão
15253, programa-de trabalho n° 08042042 7248 70133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E58284, de 190298. no s alor
de RS 20.665,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19/02,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n` 1570 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PETROLANDIA.SC, publicado no D.0.11 de 20/06/94,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 34.056,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.438.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58287, de 19,0298, no valor
de RS 5,108.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 019'96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARAISO SC. publicado no D.0.1: de 190) 96. vigência até

Apostilamento ao com ênio n' 1048,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de P1CARRAS, SC, publicado no D,O.0 de 10t06,94, vigência

28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 29.586.00 ( Vinte e Nove Mil, e Quinhentos e Oitenta e
Seis Reais ) Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.174.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 1531 13, Gestão 15253, programa de trabalho tf
080420427248 70133 Inicialmente, para atender os primeiros 3 0 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58353, de 19 02 98. no valor de RS 4.43 1 ,00. natureza de
despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 49.260,00 ( Quarenta e Nove
Mil, e Duzentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.061.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE58288, de 19/0198, no valor
de RS 7.387,00. natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19,011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 39395, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PASSO DE TORRES SC, publicado no D.O.0 de 110895,
vigência até 28 ;02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 19" conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
.
vulocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramalaneiro 95.Valor:RS 4.244,00 ( Quatro Mil, e
duzentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
111.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 93NE58370, de 19 02 98, no valor
de R$ 636,00. natureza de despesa n° 344041, fonte e 122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI.- Secretário-Executivo do ENDE

Apostilamento ao convênio n" 213,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PINHALZINHO,SC, publicado no DOU de 07/07‘95,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 64.616,00 ( Sessenta e Quatro
Mil. e Seiscentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.741 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58289, de 19/0198, no valor
de RS 9.692,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 3748'94, fumado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PINHEIRO PRETO'SC, publicado no DOU de 1101 '95,
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Apostilamento ao convênio n" 099.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRAIA GRANDE,'SC, publicado no D.O.0 de 05/06/95,

vigência até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 14.838,00 ( Catorze Mil, e
Oitocentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
645.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153 1 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos -à conta da Nota de Empenho n° 98NE58290, de 19'02'98, no valor
de R$ 2.225,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 17.292,00 ( Dezessete Mil, e
Duzentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento, 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
734.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
crondgrama, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58295, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.593,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 733'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PONTE ALTA'SC. publicado no D.0.1.: de 0611 '96,

DA

Apostilamento ao convênio n° 259994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE GETULIO/SC, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 39.624.00( Trinta e Nos e Mil, e
Seiscentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.104.A presente despesa correrá à conta do orçamento do El s-IDE, código da UG 153 1 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE58291, de 1902,98, no s alor
de R$ 5.943,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

15'07'94, vigência até 2802:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 19.210.00 (
Dezenove Mil, e Duzentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 972.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58296, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.877,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211 998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 764/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PONTE ALTA DO NORTE.'SC, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio ti' 1217.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE NEREUiSC, publicado no D.O.0 de

28/11/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 25.772,00 ( Vinte e
Cinco Mil, e Setecentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 743.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870133 . Inicialmente, para atender as primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5 8351, de 19.02:98,
no valor de R$ 3.865,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

14'06'94, vigência até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alhnentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 15.698,00 ( Quinze
Mil, e Seiscentos e Noventa e Oito Reais.). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 684.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58297, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.354,0 O, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 374094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEN‘ OLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PONTE SERRADA'SC, publicado no D.0.1; de 11.01, 95,

Apostilamento ao com ênio n" 456 '94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUILOMBO'SC, publicado no D.O.0 de 20105/94, vigência

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 10 7.332,00 ( Cento e Sete Mil, e
Trezentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
3.132.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5 8292, de 19,02.98, no 'valor
de R$ 16.099,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'09, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 99 8, confonne indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 90.540,00 ( Noventa Mil, e
Quinhentos e Quarenta Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.428.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 080420427248'7 0133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE58298. de 19,02,98, no valor
de R$ 13 581,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 09895, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO BELO:SC, publicado no D.O.0 de 05,06,95,

Apostilamento ao cons ênio n" 032 '96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RANCHO QUEIMADO.'SC, publicado no D.O.0 de

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-eScolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro:98.Valor.R$ 41.156.00 ( Quarenta e Hum
Mil, e Cento e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.850.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alacados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58 293, de 19.02 98, no s alor
de R$ 6.173,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

06'03'96, vigência até 2802'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 20.164,00 ( Vinte
Mil, e Cento e Sessenta e Quatro Reais ) Dias de atenditnento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos . 5 1 9A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho IV 080420427248 7 0133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58299, de 19.02,98, no valor
de R$ 3.017,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3757'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de POUSO REDONDO,'SC, publicado no D.O.0 de 11.01,95,

Apostilamento ao convênio tf 383094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO DAS ANTAS,'SC, publicado no D.O.0 de 11/01,95,

vigência até 2802I99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 61.358,00 ( Sessenta e Hum
Mil, e Trezentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de
Alunos: 2.522.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58 294, de 19.02,98, no k alor
de R$ 9.198,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
eXercicio de 1998. conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350'
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 29.788,00 ( Vinte e Nove Mil,
Setecentos e Oitenta e Oito Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Aluno5.1
1 192 A-presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58300, de 19:0198, no valor
de R$ 4 468,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio ri° 4098'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIQUEZA'SC, publicado no D.O.0 de 20'0 l'95, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 809,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO DO CAMPO,SC, publicado no D.O.0 de 17,12,96,
vigência até 28.'02.'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograrna,Janeiro . 98,Valor.R$ 58.828,00 ( Cinquenta e Oito
Mil, e Oitocentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.645.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n 0 98NE58301, de 19,02,98, no valor
de R$ 8.824,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 D2 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir:Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro'98.ValorRS 32.092,00 ( Trinta e Dois Mil, e Noventa e Dois Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.342.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 15317$, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042 1248 10133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronogratna, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58361. de 19'02 98, no valor de R$ 4.813,00, natureza de
despesa n°344041, fonte 11 0 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3198.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO DO SUL SC, publicado no D.O.0 de 29,11,94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 55595, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ROMELANDIA'SC, publicado no D.O.0 de 03'10.95,

até 28,'02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 69.766,00 ( Sessenta e Nove
Mil, e Setecentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.717.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58303, de 19,02,98, no valor
de R$ 10.455,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, -garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor-R$ 68.396,00-( Sessenta e Oito Mil,
e Trezentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.908.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 080420427248 70133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à-conta da Nota de Empenho n° 98NE58306, de 19'02'98, no valor
de R$ 10.259,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNIDE.

Apostilamento ao convênio ri° 1041194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO DOS CEDROS/SC, publicado no D.O.0 de 10,06,94,

Apostilamento ao convênio n° 1042'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALETE'SC, publicado no D.O.0 de 10/06/94, vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R.$ 33.866,00 ( Trinta e Três Mil, e
Oitocentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.393.A presente despesa correrá à conta do orçamento do Fl\'DE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58302, de 19,02,98, no valor
de R$ 5.076,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.ValorRS 38.124,00 ( Trinta e Oito Mil, e Cento e Vinte e Quatro
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.553.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58307, de 19'02'98, no valor de R$ 5.718,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 083'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO FORTUNA'SC, publicado no D.O.0 de 02105 96,

Apostilamento ao convênio n° 5809.97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALTNI-10/SC, publicado no D.O.0 de 27/10/97, vigência

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro '98 Valor R$ 22.050,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Cinquenta Reais ). Dias de atendimento- 200 dias letivos Número Total de Alunos: 966.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58304, de 19'02'98, no valor de R$ 3.307,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02 '1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28.02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.'98.ValorRS 46.248,00 ( Quarenta e Seis Mil,
e Duzentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número' Total de Alunos:
1.21 5.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58390, de 19.'02/98, no valor
de R$ 6.937,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 174'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO NEGRINHOISC, publicado no D.O.0 de 2706.95,

Apostilamento ao convênio n° 4099 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALTO VELOSOSC, publicado no D.O.0 de 20/01/95,

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 176.206,00 ( Cento e Setenta e
Seis Mil, e Duzentos e Seis Reais ) Dias de atendimento' 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
7.237.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58305, de 19 D2 98, no valor
de R$ 26.423,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28:0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro.'98.Valor:R$ 20.384,00 ( Vinte Mil, e
Trezentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
854.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58308, de 19:02,98, no valor
de R$ 3.057,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 051'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO RUFINO'SC, publicado no D.O.0 de 19 D3 96, vigência

Apostilamento ao convênio if 821.96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA HELENA'SC, publicado no D.O.0 de 20/12/96,

até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
I998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 13.510,00 ( Treze Mil, e
Qninhentos e Dez Reais ) Dias de atendimento 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 595.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042'24870133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE58358, de 19.02.98, no salor
de R$ 2.026,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETIT - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28:02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas,Cronograma:Janeiro:98.Valor:R$ 5.364,00 ( Cinco Mil, e
Trezentos e Sessenta e Quatro Reais.). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
244.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FIN'DE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Etnpenho n° 98NE58355, de 19102.'98, no valor
de R$ 802,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio tf 55205, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENN,OLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA ROSA DE LIMA- SC, publicado no D.0.1.1 de

Apostilamento ao convênio n° 116 -96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO CRISTOVAO DO SUL/SC, publicado no D.O.0 de

03/1095, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, a conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diana, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de p r oteinas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 15.840,00 ( Quinze
Mil, e Oitocentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de Alunos,
417.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98.NE58309, de 19,02,98, no valor
de R$ 2.376,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

31'0596, vigência até 28029 9 , com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir,Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e- 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 33.848,00 ( Trinta
e Três Mil, e Oitocentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos 919 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870133 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58354, de 19.'02.'98,
no valor de RS 5 077,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4100.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA ROSA DO SUL, SC, publicado no DOU de

Apostilamento ao convênio n° 90 1 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO DOMENGOS.'SC, publicado no D.O.0 de 02101.'96,

20/01'95, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.‘'alor.R$ 38,666,00 ( Trinta
e Oito Mil, e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos . I .646.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58310, de 19,02/98,
no valor de R$ 5.799,00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro'98.Valor:R$ 84.456,00 ( Oitenta e Quatro
Mil, e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos • 2 397 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870133 . Inicialmente, para atenderas primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58313, de (9'02.'98, no valor
de R$ 12 664,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTOMO CARLE1T1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5811'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTIAGO DO SUL,SC, publicado no D.O.0 de 27,1097,

Apostilamento ao convênio n° 3254'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO FRANCISCO DO SUL/SC, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro/98.Valor.R$ 15.004,00 ( Quinze Mil, e
Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 457.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do E-NIDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58378, de 19,0198, no valor de R$ 2.250,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19102,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

07'12'94, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 35.680,00 ( Trinta
e Cinco Mil, e Seiscentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos . 1.466 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870133 Inicialmente, para atenderas primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58314, de 19!02,98, no valor
de R$ 5.350,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5306'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO BENTO DO SUL/SC, publicado no DOU de 23.10.97,

Apostilamento ao convênio n° 089'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO BATISTA,SC, publicado no D.O.0 de 06/05/96,

vigência. até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 159.050,00 ( Cento e Cinquenta
e Nove Mil, e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
6.974.A presente despesa correrá à conta-do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à-conta da Nota de Empenho ri° 98N.E58311, de 19.02.98. no s alor
de R$ 23.844,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 99R , conforme indicação a seguir.Objeto. promovera atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro.98.Valor,R$ 70.278,00 ( Setenta Mil, e
Duzentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2 948 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58315, de 19,02,98, no valor
de R$ 10 539,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5810'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO BERNARDINO/SC, publicado no D.O.0 de 27:10.97,

Apostilamento ao convênio n° 4006 '94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DO OESTE'SC, publicado no D.O.0 de

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro/98.Valor.R$ 30.112,00 ( Trinta Mil, e Cento
e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 813.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58389, de 19'02'98, no s alor de R$ 4.516,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19.'02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

20/01'95, vigência até 28/02'99, coma objetivo de indicaras recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de pr oteínas.CronogramaJaneiro:98.Valor:R$ 36.700,00 ( Trinta
e Seis Mil, e Setecentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1 544 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° (18042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58367, de 19/02/98, no valor
de R$ 5 505,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 120.96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO CARLOS/SC, publicado no D.O.0 de 05106.96,

Apostilamento ao convênio n° 39495. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DO SUL,'SC, publicado no D.O.0 de 11/08/95,

vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro.98.Valor.R$ 52.274,00 ( Cinquenta e Dois
Mil, e Duzentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.199.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestào
15253, programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58312, de 19.02,98, no s alor
de R$ 7.841,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto, promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro/98.Valor.R$ 17.346,00 ( Dezessete Mil, e:.
Trezentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:,
749 A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,.'.
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE58316, de 19,02,98, no valor
de R$ 2 601,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAQI:IM'SC. publicado no D.0.1: de 210696,

Apostilamento ao convênio n" 4002 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL D'OESTE SC, publicado no D.O.0 de

s igência até 2802.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '9R.Valor.R$ 109.244,00 ( Cento e Nos e Mil,
e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total-de Alunos.
4.563.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da CG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9SNE58317, de 19 02 98, no alor
de R$ 16.386,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

20 01 95, vigência até 25 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1995, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro'98,Valor:R$ 62.162,00 (
Sessenta e Dois Mil, e Cento e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200. dias letivos. Número
Total de Alunos. 2.799.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
15317$, Gestão 15253. programa de trabalho ri° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE58323,
de 19 029$, no valor de R$ 9.324,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio 86495. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE SC, publicado no D.O.1: de 21 12 95, s igência

Apostilamento ao com ênio n° 100395, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL DA BOA VISTA 'SC, publicado no D.O.0 de

até 28.02.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. protnos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro 98.Valor.R$ 936.940,00 ( Nos ecentos e
Trinta e Seis Mil, e Nos ecentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total
de Alunos. 24.813.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados -recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE53318, de 19 02 98,
no valor de R$ 140.438,00, natureza de despesa n°344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

04 03'96, vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1995, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN.AE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 13.846,00 ( Treze
Mil, e Oitocentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 5-4.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042 7248 70133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58374, de 19.02 98, no valor
de R$ 2.076,00, natureza de despesa if 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
(9/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 45794, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOL \ !MENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 JOSE DO CEDROSC, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao com ênio Tf 272094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAUDADES 'SC, publicado no D.O.0 de 03.'08.'94, vigência

20.'05.'94, vigência até 28.'02'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 26.008,00 ( Vinte e
Seis Mil, e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.248.A
- presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE583I9, de 19 02.98, no valor
de R$ 3.897,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 993, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 48.040,00 ( Quarenta e Oito
Mil, e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.041.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58324, de 19/02198, no valor
de R$ 7.206,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3741/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO LOURENCO DO OESTE 'SC, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio Ir 199,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERRA ALTA/SC, publicado no D.O.0 de 27/06/95,

11/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.ValorR$ 106.052,00 ( Cento
e Seis Mil, e-Cinquenta e Dois Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.409.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta .da Nota de Empenho n° 98NE58320, de 19'02 98, no valor
de R$ 15 906,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n5 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do INDE.

vigência até 28;02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 23.028,00 ( Vinte e Três Mil, e
Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 974.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho tf 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foral-h
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E58325, de 19,02/98, no valor de R$ 3.454,00,
natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 554'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de SAO LUDGERO'SC, publicado no D.O.0 de 03'10'95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
o ercício de 1998, conforme indicação a seguir. Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
.a não pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor-R$ 50.556,00 ( Cinquenta Mil, e
Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.239.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58321, de 19'02'98, no valor
de R$ 7.583,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° 3718,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SIDEROPOL1S,SC, publicado no D.O.0 de 11/01/95,
vigência até 28.'02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos wna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 13.542,00 ( Treze Mil, e
Quinhentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
593.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 03042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58326, de 19,02/98, no valor
de R$ 2.031,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 737 1 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN'TO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de- SAO MARTINHO'SC, publicado no DOU de 27'05'94,

Apostilamento ao convênio n° 1043,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SOMBRIO/SC, publicado no D.O.0 de 10/06/94, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino. fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma -refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas -de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 17.284,00 ( Dezessete Mil, e
Duzentos e Oitenta e Quatro- Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
738.A -presente despesa correrá à conta- do orçamento do ENDE, código da- UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58322, de 19'02'98, no valor
de R$ 2.592,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 2802.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 106.814,00 ( Cento e Seis Mil, e
Oitocentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.308.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE58327, de 19/02/98, no valor
de R$ 16.013,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio .n" 164 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal- de SUL BRASIL SC, publicado no DOU de 08 0695. vigência

SEÇÃO 3

177

Apostilamento ao com ênio n° 507 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TREZE DE MAIO. SC , publicado no D.O.0 de 11/12/95,

até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercido de
1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Aliinentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma. refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 21 162.00 ( Vinte e Hum Mil, e
Cento e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 571.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 0 8NE58346, de 19 02 95, no N ator
de R$ 3.174,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
1902/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.

vigência até 25 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercido de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e (19 gramas de pr oteinas.Cronograma:janeiro 98.Valor:R$ 29.1211,00 1 Vinte e Nove Mil, e
Cento e Vinte Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.141A presente
despesa correrá à coma do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724870133 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58332, de 19 .02 , 98, no valor de R$ 4.368.00,
natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19/02 ; 1995, por JOSÉ
ANTONIO CARLE1T1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 1698 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAIO SC. publicado no DOU de 23 06 94, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 1014,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TROMBUDO CENTRAL SC, publicado no D.O,U de

28'02-99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor.R$ 74.056,00 ( Setenta e Quatro Mil, e Cinquenta e Seis Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.991.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 15317$. Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58328, de 19'02/98, no valor de R$ 11.108,00, natureza
de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'0211998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do ENDE.

10 06 94, igência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro..98.Valor:R$ 28.702,00 ( Vinte-e
Oito Mil, e Setecentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.23 IA presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, -código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 0804204272487013$ . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58333, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.305,00, natureza de despesa n° $44041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1697/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TANGARA/SC, publicado no DOU de 23'06.94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 41.454,00 ( Quarenta e Hum
Mil, e Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 1.701.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042(142724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58329, de 19.02:98,
no valor de R$ 6.218,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000. Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilatnento ao convênio n° 1420194, finnado entre o FUNDO-NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de TUBARAGSC, publicado no D.0,U de 17/06/94, vigência
até 28'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 402,924,00 ( Quatrocentos e
Dois Mil, e Novecentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 16.805.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho 000804204272487(1133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58334. de 19/02/98,
no valor de R$ 60.422,00, natureza de despesa n° 344041, fonte 00 1221)0001)0. Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5082/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TIGRINHOSISC, publicado no D.0.1) de 16.'10'97. vigência

Apostilamento ao convênio n" 1069/94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TUNAPOLIS,SC, publicado no D.O,U de 10/06/94, vigência
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até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matrieulados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 16.290,00 ( Dezesseis Mil, e
Duzentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 675.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à coma da Nota de Empenho n° 98NE58384. de 19'02'98. no s olor
de R$ 2.443,00, natureza de despesa n° 344041, fome n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro/98.Valor:R$ 29.422,00 ( Vinte e Nove Mil, e
Quatrocentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.249.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à coma da Nota de Empenho n° 98NE58335, de 19/02/98. no valor
de R$ 4.411,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1885/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TIMBO GRANDE'SC, publicado no D.O.0 de 28 06,94,

Apostilamento ao convênio n° 109594, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UNIA() DO OESTE/SC, publicado no DOU de 10/06/94,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
tia educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de pr oteinas.Cr000grama:Janeiro'98.Valor:R$ 49.216,00 ( Quarenta e Nos e
Mil, e Duzentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .285.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58330, de 19 02 98, no ator
de R$ 7.382,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 1220000110 , Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNA E. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 23.844,00 ( Vinte e Três Mil, e
Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 2(10 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.014.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58336. de 19/02 98, no valor
de R$ 3.576,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 73894, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRES BARRAS/SC, publicado no D.O.0 de 27:0594,

Apostilamento ao convênio n' 3371.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de URUPEMA. SC , publicado no DOU de 20/1.2/94, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.CronogramaiJaneiro/98.Valor:R$ 104.274,00 ( Cento e Quatro
Mil, e Duzentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 4.409A presente-despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cionograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE58331, de 19 02 98. no valor
de R$ 15.641,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122001)000 . Data do apostilainento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE,

até 28:02-99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 12.604.00 ( Doze Mil, e
Seiscentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 530.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870133 • Inicialmente. para atender os primeiros 311 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58337, de 9/02.98. no valor
de R$ 1.879.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 1220000110 Data do apostilamento em
91)2 1998, po,i-JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 2533 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de URUSSANGA SC, publicado no DOU de 13 0" 94,

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamento ao com ênio n 14(6 94, firmado entre o FILNDo NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VITOR MEIRELES SC, publicado no D.O.0 de 17'06/94,

vigência até 21 . 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- premo \ er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma Janeiro Valor-RS R 2.222, 41 0 ( Oitenta e Dois Mil,
e Duzentos e Vinte e Dois Reais ) Dias de atendimento- 2 1111 dias letivos Número Total de Alunos.
3.304.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG I531"3. Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042 7248 10133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronoQrama, foram alocados recursos à conta da Nota-de Empenho n" 9 8 NE5 8 33 8 . de 1 9 02 98. no s ator
de R$ 12.318,00. natureza de despesa n' 344041. fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executiv o do FN
. DE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 34.804,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Oitocentos e Quatro Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.421.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram atacados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58342. de 19r02-98, no valor
de RS 5.220,00. natureza de despesa n" 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 4101 94 firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VARGEAO SC', publicado no D.O U de 20 01 95, igência
até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro 98 Valor:RS 1 9 180,00 1 Dezenov e Mil, e
Cento e Oitenta Reais ). Dias de atendimento- 20 0 dias letivos Número Total de Alunos: '84.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da L'G 1531 13, Gestão 15253. programa de
trabalho o" 08042042 1248 10133 inicialmente, pata atender os primeiros 3 1-1 dias do ermos:trama. foram
aluados recursos à conta da Nota de Empenho Ir' 98NT58339, de 19 02 98, no valor de RS 2.8,00.
natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000 0 00 Data do apostilamento em 19 02 1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executiv o do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n" 092 96, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de WITMARSUMSC, publicado no DOU de 13-05,96,

Apostilamento ao convênio n" 1 32 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VARGEM SC, publicado no D 0.1: de 06 11 96, v igência até

vigência até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalt:trias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro 98.Valor.R$ 19.900,00 ( Dezenove Mil, e
Nov ecentos Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letix os. Número Total de Alunos. 886.A presente
despesa correra à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho o' 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58343, de 19 02 91, no valor de R$ 2.985,00.
natureza de despesa n" 344041.. fonte ri" 122000000 . Data do apostilamento em 19,02.1998, -por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e ( 19 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro 91 Valor:R$ 28 644,00 ( Vinte e Oito Mil, e Seiscentos e Quarenta e
Quatro Reais ) Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 149.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870133 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ri' 98NE58369, de 190291, no valor de R$ 4.291,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19021998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao conv ênio n'' 2757 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de XANXERE SC, publicado no D.O.0 de 12 , 08 94, vigência
até 21 02 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 197.946,00 ( Cento e Noventa e
Sete Mil, e Nov ecentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 8.456.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58344, de 19/0198,
no valor de R$ 29,690,00, natureza de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento
em 19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 214'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VARGEM BONITASC, publicado no DOU de 07'07'95,

Apostilamento ao convênio n° 4202.97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de XAXLVL'SC, publicado no D.O.0 de 07/10/97, vigência até

vigência até 28/02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramalaneiro98.Valor:R$ 50.036,00 ( Cinquenta Mil, e
Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.407.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58371, de 19'02'98, no valor de R$ 7.503.00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. prontos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 128.352,00 ( Cento e Vinte e Oito Mil, e Trezentos e
Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.376,A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58345, de 19/02/98, no valor
de R$ 19.245,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19.'011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1552'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VIDAL RAMOSSC, publicado no D.O.0 de 2006'94,

Apostilamento ao convênio n° 8176;97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Dk EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ZORTEIA,'SC, publicado no D.O.0 de 04/12/97, vigência até

vigência até 28 102'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro'98.Valor:R$ 36.534,00 ( Trinta e Seis Mil. e
Quinhentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.522.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58340, de 1902'98, no valor
de R$ 5.480,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 158'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VIDEIRA'SC, publicado no DOU de 21'06'96, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar- - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 196.680,00 ( Cento e Noventa e Seis Mil, e Seiscentos e
Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 8.410.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58341, de 19'02'98, no valor de R$ 29.502,00,
natureza de-despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02 199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 22,648,00 ( Vinte e Dois Mil, e Seiscentos e Quarenta e
Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 590.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
01042042724170133 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58394, de 19,0198, no valor de R$ 3.397,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/011998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4161.'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de AQUIDABASE, publicado no D.O.0 de 06/10/97, vigência
até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1991, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteina s.Cronogramaianeiro,'98.Valor:R$ 128.334,00 ( Cento e Vinte e
Oito Mil, e Trezentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos . 5 469.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56321, de 19/02/98, no valor
de R$ 19.250,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO
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Apostilamento ao convênio o' 276094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENvOLAIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARACAJU SE, publicado no DOU de 12 08.94, vigência

Apostilamento ao cons énio n" 068 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANHOBA SE, publicado no D.O.0 de 0804,96, vigência

até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional rde
Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograrna.Janeiro '98.Valor.R$ 725.478,00 ( Setecentos e Vinte
e Cinco Mil, e Quatrocentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número
Total de Alunos: 27.693.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56322.
de 19 , 0198, no valor de R$ 108.512,00, natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19;021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 2802 . 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
199 8. conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - l'NAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 18.468,00 ( Dezoito Mil, e
Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
699.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30- dias do
cronograma. foram atacados recursos à conta da Nota de Empenho á 98NE56328, de 19.02 , 98, no valor
de R$ 2.770,00, natureza de despesa o" 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19'021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 11595, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAUASE, publicado no D.O.0 de 06.06-95, vigência até

Apostilatnento ao com ênio n" 3770 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAPELA'SE, publicado no D.O.0 de 11,01.95, vigência até

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramarJaneiro'98.Valor:R$ 65.088,00 ( Sessenta e Cinco Mil, e Oitenta e Oito Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.009.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ri"
08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56323, de 19'02.'98, no valor de R$ 9.763,00. natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19021998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograina.Janeiro.'98.Valor.R$ 139.040.00-( Cento e Trinta e Nove Mil, e Quarenta Reais
) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.323.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042 7 24870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56329, de 19.02.98, no valor de R$ 20.856,00, natureza
de despesa n° 34404), fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2648'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AREIA BRANCA:SE, publicado no D.O.0 de 2107,94,

Apostilamento ao convênio n" 077'96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARIRA SE, publicado no DOU de 25,04,96, vigência até

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98.Valor.R$ 101.064,00 ( Cento e Hum Mil,
e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 3.01 I .A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56324, de 19.02,98, no valor
de R$ 15.159,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto promm er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mal, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro98.Valor.R$ 98.172,00 (Noventa e Oito Mil, e Cento e Setenta e Dois
Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.184.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870126 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56330, de 1902,98, no valor de R$ 14.725,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4147/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARRA DOS COQUEIROS/SE, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 076/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARMOPOLISiSE, publicado no D.O.0 de 23/05/95,

20/01/95, vigência até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aps alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor:R$ 25.026.00 ( Vinte e
Cinco Mil, e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .354.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56325, de 19'02'98, no valor
de R$ 3.753,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.'02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo, menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 38.126,00 ( Trinta e Oito Mil, e
Cento e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .867.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho tf 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56331, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.718,00, natureza de despesa o' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1769'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOQUIM'SE, publicado no D.O.0 de 24'06'94, vigência até

Apostilamtoto ao ,onvênio n" 409.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CRISTINAPOLISaSE, publicado no DOU de 31108/95,

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 79.728,00 ( Setenta e Nove Mil, e Setecentos e Vinte e
Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.480.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf
08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56326, de 19'02'98, no valor de R$ 11.959,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em 19 101'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998-, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 130.084,00 ( Cento e Trinta Mil,
e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.908.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56332, de (9/02/98, no valor
de R$ 19.512,00, natureza de despesa n° 34404.1, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ÉNDE.

Apostilamento ao convênio n° 866/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPO DO BRITO/SE, publicado no D.O.0 de 01;06'94,

Apostilamento ao convênio n° 408,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIVINA PASTORA,SE, publicado no D.O.0 de 31/08/95,

vigência até 28 /02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de I998, conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro98.Valor:R$ 93.326,00 ( Noventa e Três Mil,
e Trezentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.409.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870126 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56327, de 19'02.'98, no valor
de R$ 13.998,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor:R$ 38.180,00 ( Trinta e Oito Mil, e
Cento e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.224.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56333, de 19/0198, no valor
de R$ 5.727,00, natureza de despesa n" 344041. fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n' 416297, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de ESTANCIA SE, publicado no D.O.0 de 0610/97, vigência
até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:janeiro 98.Valor:R$ 231.612,00 ( Duzentos e Trinta
e Hum Mil, e Seiscentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 9.879.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho ri° 08042042724870126 , Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56334, de 191)298, no valor
de R$ 34.741,00, natureza de despesa IV 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 0543/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FREI PAULO/SE, publicado no D.O.0 de 11.'07/96, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 65.942,00 ( Sessenta e Cinco
Mil, e Novecentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.799.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56335, de 19/02/98, no valor
de R$ 9.891,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 7330/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GARARU/SE, publicado no D.O.0 de 01/12/97, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de pr oteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 49.884,00 ( Quarenta e Nove Mil, e Oitocentos e Oitenta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.602.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56336, de 19/02/98, no valor de R$ 7.482,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4163/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
de ILHA DAS FLORES/SE, publicado no D.O.0 de 06/10/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas .Cronograma:Janeiro/98.Val0r:R$ 30.454,00 ( Trinta Mil, e
Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.510.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56337, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.568,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal ,

Apostilamento ao convênio n° 0480/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de INDIAROBA/SE, publicado no D.O.0 de 05/07/96, vigência
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Apostilamento ao convênio n" 70895, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1TABAIANINFIA/SE, publicado no D.O.0 de 13/11/95,

vigência até 2812-99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p r oteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 179.372,00 ( Cento e Setenta e
Nove Mil, e Trezentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos . 7.502.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56340, de 19/02/98, no valor
de R$ 26.905,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4164/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITABI/SE, publicado no D.O.0 de 06/10/97, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 10.116,00 ( Dez Mil, e Cento e Dezesseis Reais ). Dias de
atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 507.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56341, de 19/02/98, no valor de R$ 1.517,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 688/95, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de JAPARATUBA/SE, publicado no D.O.0 de 13/11/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 87.596,00 ( Oitenta e Sete . Mil, e
Quinhentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.858.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56342, de 19/02/98, no valor
de R$ 13.139,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO e

Apostilatnento ao convênio n° 0564/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAPOATA/SE, publicado no D.O.0 de 17/07/96, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas .Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 61.500,00 ( Sessenta e Hum Mil, e Quinhentos Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .926.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocadds
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56343, de 19/02/98, no valor de R$ 9.225,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3334/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGARTO/SE, publicado no D.O.0 de 15/12/94, vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas. Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 102.364,00 ( Cento e Dois Mil,
e Trezentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de Alunos:
3.019.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56338, de 19'02'98, no valor
de R$ 15.354,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação'
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas. Cronograma:Janeiro/98.Val0r:R$ 314.098,00 ( Trezentos e
Catorze Mil. e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
13.338.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56344, de 19/02/98, no valor
de R$ 47.114.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4770/94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITABAIANAISE, publicado no D.O.0 de 16/02/95, vigência

Apostilamento ao convênio n° 077/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LARANJEIRAS/SE, publicado no D.O.0 de 23/05/95,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas .Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 388.804,00 ( Trezentos e
Oitenta e Oito Mil, e Oitocentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total
de Alunos: I6.004.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870 - 126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56339, de 19/02/98,
no valor de R$ 58.320,00, natureza de despesa n: 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 106.654,00 ( Cento e Seis Mil, e
Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 4.920.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56345, de 19/02/98, no valor
de R$ 15.998,00, natureza de despesa n o 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao cons ênio n" 150 96, firmado entre o FLNDO NACIONAL DE DESENN oLN INIENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MACAMBIRA SE, publicado no D.0.1: de 18.06 96,
vigência até 28.02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na-educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, .à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro 98.Valor.R$ 35.072,00 ( Trinta e Cinco Mil,
e Setenta e Dois Reais ), Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 1..056.A
presente despesa correrá à conta, do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 1_5253.
programa de trabalho n" 08042042724870126 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56346, de 19 02 98, no ator
de R$ 5.260,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilarnento em
19/02 7 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3771 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOL \ [MENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARUIM SE, publicado no D.O.0 de 11 01 95, sigência até
2802,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas,Cronograma:Janeiro.98.Valor.R$ 70.244.00 ( Setenta Mil, e Duzentos e Quarenta e Quatro
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 2.951.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FINDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograina, foram alocaclos
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56347..de 19.02.98. no s ator de RS 10.536,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19,02.1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao comi s ênio n" 2601 94, firmado entre- o FUNDO NACIONAL DE. DESENVOLVIMENTO
'DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRA MOLE 'SE, publicado no D.O.0 de 15.'07.'94,
vigência até 2802 99, COM o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 098 . conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocatorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 18.398.00 ( Dezoito Mil, e
Trezentos e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
7 9 A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 0804204224870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56352, de 19'02'98. no valor
de RS 2 "59,00, natureza de despesa rt° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 . '02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao com ênio n" 2603 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRINHAS SE, publicado no D.O.0 de 15 07 94, sigência
até 2802 99, COM o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 008 . conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à .conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 36.796,00 ( Trinta e Seis Mil, e
Setecentos e Nosenta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
1 643 A presente despesa correrá à conta do orçamento-do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" í)8042042 724870126 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos-à conta da Nota de Empenho n" 98NE56353, de 19'02'98, no valor
de R$ 5.519,00, natureza de despesa n" 344041, fonte IV 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 , 1998, por JOSÉ ANTONIGCARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao com, ênio n" 416697, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇ ÀO e a Prefeitura Municipal de PIRAMBU SE, publicado no D.O.0 de 06 1097, s, igència até

Apostilamento ao convênio n° 4165,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE ALEGRE DE SERGIPE SE, publicado no D.O.0
de 06, 1097, vigência até 28.0199, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro.98.Valor.R$ 41.476,00 (
Quarenta e Hum Mil, e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os.
Número Total de Alunos: 1.816.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870126 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56348,
de 19/02/98, no valor de R$ 6.221,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, pcir JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

28T)299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir. Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma Janeiro 98 Valor:R$ 38.116,0(1( Trinta e Oito Mil, e Cento e Dezesseis Reais ).
Dias de atendimento 200 dias leis os Número Total de Alunos. 1.158.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n*
080420427 2480126 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E56354, de 190298, no s alor de R$ 5.717,00, natureza de
despesa n°344(141, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 1902.1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 228'95. firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MURIBECA'SE, publicado no D.O.0 de 070795, vigência

Apostilamento ao cons ênio n" 763,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de POCO REDONDO,'SE, publicado no D.O.0 de 28.11,'95,

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 55,500,00 ( Cinquenta e Cinco
Mil, e Quinhentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.413.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56349, de 1902.98, no s alor
de R$ 8.325,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19702/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

s igência até 28.02.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 148.564,00 ( Cento e Quarenta e
Oito Mil, e Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total
de Alunos. 4.146.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153.173,
Gestão 15253, program de trabalho n" (18042042724870126. Inicialmente, para atender os primeircis 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56355, de 1902.'98.
no s alor de R$ 22.284,00. natureza de despesa n°344041 :. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2598'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NEOPOLIS'SE, publicado no DOU de 15 '07'94, vigência

Apostilamento ao cons ênio n" 207 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de POCO VERDE SE, publicado no D.O.0 de 28;06/96,

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 123.648,00 ( Cento e Vinte e
Três Mil, e Seiscentos e-Quarenta e Oito Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de
Alunos: 5.712.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870126 .Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho IV 98NE56350, de 19'02 98, no s alor
de R$ 18.534,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 28 02.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina.Janeiro 98.Valor.R$ 72.864,00 ( Setenta e Dois Mil.,
e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 3.013.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56356, de 19;02,98, no valor
de R$ 10.929,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 , Data do apostilamento em
19,0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2782'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE, publicado no

Apostilamento ao consênio n" 22995, Firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PROPRIASE, publicado no DOU de 07'07'95, vigência até

D.O.0 de 12'08'94, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação Pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uina refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 116.934,00 ( Cento
e Dezesseis Mil, e Novecentos e Trinta e Quatro Reais), Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número
Total de Alunos: 5.261.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56351,
de 19/02/98, no valor de R$ 17.540,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilarnento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do .ENDE.

28 02.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 167.656,00 ( Cento e Sessenta e Sete Mil, e Seiscentos e
Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 7.718.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56357, de 19'02'98, no valor
de R$ 25.148,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19,011998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNIDE.
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Apostilamento ao convênio n" 733197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIACHAO DO DANTAS SE, publicado no D OL I de
01.12 97, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma janeiro -98. \'alor-R$ III 1 96,00( Cento
e Onze Mil, e Setecentoss-e No N enta e Seis Reais ). Dias de atendimento • 200 dias letivos Número Total
de Alunos. 3.147.A presente despesa correrá à conta do orçamento do f-NDE, código da CO Iç'3113,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870126 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 08 NE56358, de 1002 98,
no s alor de RS 16.769,00, natureza de despesa ir 344041, fonte ri" 122000000 Data do apostilamento
em 19 021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamento ao convênio n" 3746 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO-e a Prefeitura Municipal de SANTANA DE SAO FRANCISCOSE, publicado no D.O.0
de 1101 95, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1908, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo Menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 53.766,00 (
Cinquenta e Três Mil, e Setecentos e Sessenta e Seis Reais ), Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 2.335.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
CG 1531 13, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE56371,
de 191)2 08, no valor de R$ 8.064,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 2602/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIACHUELO SE. publicado no D.0.11 de 1507/94, vigência

até 28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas,Cronograma.Janeiro '98.Valor.R.$ 32.632, 00 ( Trinta e Dois Mil, e
Seiscentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Número Total de Alunos.
I.506.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56359, de 19'02'98, no valor
de R$ 4.894,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n" 9486'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDLC AÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO AMARO DAS BROTASSE, publicado no D.O.0
de 1712,97, igência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias 009 gramas de proteínas.Cronograma:Jaheiro'98.Valor:R$ 31.960,00 ( Trinta
e Hum Mil, e Novecentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 1.030.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56364, de 19'02/98, no valor
de R$ 4.794,00, natureza de despesa ir 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento emn
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 038/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ROSARIO DO CATETE/SE, publicado no DOU de
15103196, vigência até 28/02/99, com. o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro198.Valor.R$ 38.944,00 ( Trinta
e Oito Mil, e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Número
Total de Alunos: I.682.A presente despesa -correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n's 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56360,
de 19/02/98, no valor de R$ 5.841,00, natureza de despesa ir 344041, fonte ir 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 416797, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALGADO'SE, publicado no D.O.0 de 06/1097, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 81.998,00 ( Oitenta e Hum Mil,
e Novecentos e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.430.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5636 I, de 19,02;98, no valor
de R$ 12.299,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4253'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO ITANFIY/SE, publicado no D OU de
27'01'95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro198.Valor:R$ 90.964,00 (
Noventa Mil, e Novecentos e Sessenta e Quatro Reais ), Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 2.909.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho ir 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os
primeiros 39 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56362,
de 19/02/98, no valor de R$ 13.644,00, natureza de despesa n°34404!, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 0565/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA ROSA DE LIMA/SE, publicado no DOU de
17/07/96, vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
o matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
oh Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
ou cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 12.588,00 ( Doze
zor Mil, e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 405.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56363, de 19/02,98, no valor
de R$ 1.888,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4168 197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 CRISTOVAO/SE, publicado no D.O.0 de 06/10/97,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma •Janeiro/98.Valor:R$ 117.106,00 ( Cento e Dezessete
Mil, e Cento e Seis Reais). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.245.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Notado Empenho n° 98NE56365, de 19/02/98, no valor
de R$ 17.565,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1745/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de SAO DOMINGOS/SE, -publicado no D.O.0 de 24/06/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 32.258,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Duzentos -e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.420.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56366, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.838,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO e

Apostilamento ao convênio n° 4169/97, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SIMAO DIAS/SE, publicado no D.O.0 de 06/10/97, vigência
até 28 102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1991, conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 103.592,00 ( Cento e Três Mil, e
Quinhentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.582.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho 0 0 08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE56367, de 19/02/98, no valor
de R$ 15.538,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio if 102/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SIRIRI/SE, publicado no D.O.0 de 23/05 /96, vigência até
28 102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogrania:Janeiro/98.Valor:R$ 27.774,00 ( Vinte e Sete Mil, e Setecentos e Setenta e
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Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.338.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56368, de 19/0198, no valor de R$ 4.166,00.
natureza de despesa n°344041, fonte tf 1220000110. Data do apostilamento em 19 ,02/1998. por JOSÉ
ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n° 4170/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TELHA/SE, publicado no D.O.0 de 06 10/97, vigência até
28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 8.472,00 ( Oito Mil, e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 447.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta dá Nota de Empenho n o 98NE56369, de 190298, no valor de R$ 1.270,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em 19 , (12 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1020/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TOMAR DO GERU SE. publicado no 13.0.1 1 de 10 06 94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramajaneiro'98. 1 alor:R$ 166.356,00 ( Cento e Sessenta e
Seis Mil, e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 4.609.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870126 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho IV 98NE56370, de 19 , 02/98, no valor
de R$ 24.953,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
9 , 02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 459/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ADAMANTINA/SP, publicado no D.O.0 de 20/05/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cr000grama:Janeiro/98.Valor:R$ 98.722,00 ( Noventa e Oito Mil,
e Setecentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
5.852.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57360, de 19/02/98, no valor
de R$ 21.178,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLET11 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2616/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ADOLFO/SP, publicado no D.O.0 de 18/07/94, vigência até

28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 9.338,00 ( Nove Mil, e Trezentos e Trinta e Oito Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 667.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57361. de 19/02/98, no valor de R$ 2.601,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2655/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUAL'SP, publicado no D.O.0 de 22i07194, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alitnentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Crottog rama:Janeiro/98.V5l0r:R$ 84.856,00 ( Oitenta e Quatro Mil, e Oitocentos e
Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.351.A
presente despesa correrá à -conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57362, de 19/02/98, no valor
de R$ 18.933,00, natureza de despesa ff° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1865/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUAS DE LINDOIAiSP, publicado no D.O.0 de 28/06/94.
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vigência até 28/02-'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteina s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 43.436,00 ( Quarenta e Três
Mil, e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.150.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho 0 0 0 8042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57363, de 19/02/98, no valor
de R$ 10.882,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n° 12200000(1 . Data do apostilamento em
19;021 998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3812:94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO
e a Prefeitura Municipal de AGUAS DÉ SANTA BARBARA/SP, publicado no DOU de
11/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Pro g
rama Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogr
ama:Janeiro ! 98.V5l0r:R$ 16.476,00 (
Dezesseis Mil, e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 868.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724871)130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E57364, de 19/02/98,
no valor de R$ 3.024.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000. Data do apostilamento em
19'02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 4203'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUAS DE SAO PEDRO/SP, publicado no D.O.0 de
07'10 97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 12.424,00 ( Doze
Mil, e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atenditnento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 529.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57365, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.863,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 658/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUDOS/SP, publicado no D.O.0 de 09/11/95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diáriã, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cron ograma:Janeiro/98.Valor:R$ 84.010,00 ( Oitenta e Quatro Mil, e Dez Reais ). Dias de
atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.170.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57366, de 19/02/98, no valor de R$ 21.574,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1895/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALAMBARI/SP, publicado no DOU de 28/06/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas. Cronograma:Janeiro/98.Val0r:R$ 11.006,00 ( Onze Mil, e Seis
Reais ). Dias de atendimento • 200 dias letivos. Nútnero Total de Alunos: 801 .A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57851, de 19/02/98. no valor de R$ 2.905,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 613/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALFREDO MARCONDES/SP, publicado no D.O.0 de
18/10/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas . Cronograma.Janeiro198.Valor:R$ 9.350,00 ( Nove
Mil, e Trezentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
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685 A presente Lspesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de y abalho n° 08042042 1 24870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57367, de 190298, no s alor
de R$ 2 419,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 254594, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALT1NOPOLISSP, publicado no DOU de 13-1)194,
vigência até 28 102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de-proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 46.584,00 ( Quarenta e Seis Mil,
e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 2.789.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57368, de 19.0298, no s alor
de R$ 10.123,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 833 196, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALUMINIO/SP, publicado no D.O.0 de 30/12/96, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina.Janeiro,98.Valor:R$ 40.234,00 ( Quarenta Mil, e
Duzentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.977.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57869, de 19,02,98, no 'valor
de R$ 10.094,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n° 594.95, firmado entre o FLNDO NACIONAL DE DESEN OL \ INIENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALVARES FLORENCE. SP, publicado no D.O.0 de
16/10195, vigência até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro.98.Valor.R$ 10.596,00 ( Dez
Mil, e Quinhentos e Noventa e Seis Reais ), Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Número Total de
Alunos: 764.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870 130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57369, de 19.02 98, no s alor
de R$ 2,874,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4204 197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALVARES MACHADO/SP, publicado no D.O.0 de
07/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valora$ 69.020,00 (
Sessenta e Nove Mil, e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
3.690.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57370, de 19.02.98, no s alor
de R$ 13.164,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 218/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALVINLANDIA/SP, publicado no D.O.0 de 07/07/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de' 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 10.564,00 ( Dez Mil, e
Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
"J63.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 15317$, Gestão 15253,
rrograma de trabalho n° 08042042724870130 , Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57371, de 19'02'98, no valor
de R$ 2.851,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao com ênio ir 37294, Firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AMERICANA SP, publicado no D.O.0 de 12;0594, vigência
até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro.98.Valor:R$ 444.908,00 ( Quatrocentos e
Quarenta e Quatro Mil. e Novecentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 30.648.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n' 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57372,
de 191)2 98, no valor de R$ 109.414,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 ,Datado
anostilamento em 19-02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 186 1 94, firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
134 EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AlvIERICO BRASILIENSE'SP, publicado no D.O.0 de
28'06'94, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 99.692,00 (
Noventa e Nove Mil, e Seiscentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 6.221.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57373,
de 19/02/98, no valor de R$ 22.256,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19,02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 953'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AMERICO DE CAMPOS/SP, publicado no DOU de
29/01 196, vigência até 28 102'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de pr oteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 14.374,00 (
Catorze Mil, e Trezentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1.044.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa, de trabalho ri° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57374,
de 19'02'98, no valor de R$ 3.817.00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 1902'l998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio 4044 '94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AMPARO SP, publicado no D.0.1.: de 20.01.95, vigência até
28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Fscolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro .98.Valor R$ 134.876,00 ( Cento e Trinta e Quatro Mil, e Oitocentos e
Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 9.897.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho rr 98NE57375, de 19,02/98, no valor de R$ 34.525,00,
natureza de despesa rr 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilarnento em 19/0211998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 12$ '96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANGATUBA SP, publicado no D.O.0 de 05:06196, vigência
até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto, promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograrna:Janeiro.'98.Valor:R$ 63.922,00 ( Sessenta e Três Mil,
e Novecentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.396.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos.à conta da Nota de Empenho n° 98NE57376, de 19/02/98, no valor
de R$ 15.332,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 151,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANHUMAS,SP, publicado no D.O.0 de 18/06/96, vigência
até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
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quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 13.938,00 ( Treze Mil, e
Novecentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
71 I .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57377, de 19'02 198, no valor
de R$ 2.772,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao com ênio n° 1512 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOL \.IMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de APARECIDASP, publicado no D.O.0 de 17.06.94, s igência
até 28.02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 198.Valor:R$ 118.114.00 ( Cento e Dezoito
Mil, e Cento e Catorze Reais ). Dias de atendimento • 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 7.402.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57378, de 19/02198, no valor
de R$ 26.072,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretária-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 688.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de APARECIDA D'OESTE/SP, publicado no D.O.0 de
27/05/94, vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados, na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 23.044,00 ( Vinte e
Três Mil, e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
855.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57379, de 19/02'98, no valor
de R$ 4.894,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 737'96, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de APIAI/SP, publicado no DOU' de 06/11/96, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 178.056,00 ( Cento e Setenta e Oito Mil, e Cinquenta e
Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.585.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57380, de 19102/98, no valor de R$ 37.384,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 257'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARACARIGUAMA'SP, publicado no DOU de 11'07'95,
vigência até 28 102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 47.402,00 ( Quarenta e Sete Mil,
e Quatrocentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.717.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho e 98NE57865, de 19/02/98, no valor
de R$ 9.693,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1959'94, finnado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARACATUBA'SP, publicado no D,O.0 de 28'06 94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 370.362,00 ( Trezentos e
Setenta Mil, e Trezentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 27.183.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57381, de 19/02/98,
no valor de R$ 95.285.00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETFI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 1941194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARACOIABA DA SERRA/SP, publicado no D.O.0 de
28106'94, vigência até 28 , 02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramajaneiro/98.ValonR$ 68.464,00 (
Sessenta e Oito Mil. e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos,
Numero Total de Alunos . 4 366 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 1531 7--n , Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57382,
de 1 9 '02'98, no valor de R$ 15 410,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE1T1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 76195, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAMINASP, publicado no D.O.0 de 28/11/95, vigência
até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 14.464,00 ( Catorze Mil, e
Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos . I ( I 25 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57383, de 19;02.98, no valor
de RS 3 7 44,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 1 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3911;94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARANDUSP, publicado no D.O.0 de 12/01/95, vigência até
28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir,Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro198.Valor:R$ 27.552,00 ( Vinte e Sete Mil, e Quinhentos e Cinquenta e
Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 984.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57384, de 19/02/98, no valor de R$ 5.904,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em 19,02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 383/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARARAQUARA/SP, publicado no D.O.0 de 12/05/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Allinentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 416.034,00 ( Quatrocentos e
Dezesseis Mil, e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 31.010.A presente despesa correrá' à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57385, de 19;02,98,
no s alor de R$ 103.734,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19,02,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 377/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO ca Prefeitura Municipal de ARARAS/SP, publicado no D.O.0 de 12/05/94, vigência até
28 102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 317.750,00 ( Trezentos e Dezessete Mil, e Setecentos e
Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 20.709.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870130 . Inicialinente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos.à conta da Nota de Empenho n" 98NE57386, de 19.02;98, no ,/ alor de R$ 70.118,00,
natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19:021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 7912/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARCO-IRIS/SP, publicado no D.O.0 de 03/12/97, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 6.698,00 ( Seis Mil, e Seiscentos'
e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 482.N
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presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LIG 153l73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57387, de 19:02/98, no valor
de R$ 1.8 27,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 808/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AREIAS/SP, publicado no D.O.0 de 1712:96, vigência até
28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98 Valor:R$ 26 5 1 6,00 ( Vinte e Seis Mil, e Quinhentos e Dezesseis
Reais ). Dias de atendimento : 200 dias letivos Número Total de Alunos: 851.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 5253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5738R, de 19'02/98, no valor de R$ 4.476,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.452,A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57392, de 19/02,98, no valor de R$ 3.079,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000. Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convénio n° 547;95, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ASPASIA/SP, publicado no D.O.0 de 29/09/95, vigência até
28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogramaianeiro,98.Valor:R$ 5.082,00 ( Cinco Mil, e Oitenta e Dois Reais ). Dias de
atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 371.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5786I , de 19/02/98, no valor de R$ 1.329,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n° 390/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AREIOPOLIS/SP, publicado no DOU de 12/05/94, vigência
até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramajaneiro.'98.Valor.R$ 3 7.362,00 ( Trinta e Sete Mil, e
Trezentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2.721.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57389, de 19,0298, no valor
de R$ 9.843,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 733/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARIRANHA/SP, publicado no D.O.0 de 21/11/95, vigência
até 2 8/02/9 9, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 30.558,00 ( Trinta Mil, e
Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.513.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08 042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5 7390, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.43 8,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA

Apostilamento ao convênio n° 020/95, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARTUR NOGUEIRA/SP, publicado no D.0.1.1 de 03/05/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma.janeira98.Vdlor.R$ 113.080,00 1 Cento e [reze Mil,
e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos, o.046.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870130 . Inicialtnente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98N_E57391, de 19,0198, no 'valor de R$ 21.20o.00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000. Data do apostilamento em 19. 02 , 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FN.DE ,

- Apostilamento ao convênio n° 4045/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
oDA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARUJA'SP, publicado no D.O.0 de 20/01'95, vigência até
e28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
9 conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 20.532,00 ( Vinte Mil, e Quinhentos e Trinta e Dois Reais

Apostilarnento ao convênio n° 30894, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ASSIS'SP, publicado no D.O.0 de 05105;94, vigência até
28/02 199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronogratna : Janeiro'98 Valor:R$ 216.542,00 ( Duzentos e Dezesseis Mil, e Quinhentos e
Quarenta e Dois Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 16.076.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57393, de 19/02/98, no valor
de R$ 53.748,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 37694, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ATIBAIA/SP, publicado no D.O.0 de 12/05/94, vigência até
28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro.'98.Valor:R$ 285.076,00 ( Duzentos e Oitenta e Cinco Mil, e Setenta e
Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 20.506.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57394, de 19/02/98, no valor de R$ 72.837,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n o 7911'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AVAI'SP, publicado no D.O.0 de 01'12/97, vigência até
28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma . Janeiro'98.Valor:R$ 16.928,00 ( Dezesseis Mil, e Novecentos e Vinte e Oito
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 814.A presente despesa correrá
à: conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho no 98NE57395, de 19/02/98, no valor de R$ 3.174,00, natureza de
despesa n°344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 044/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AVANHANDAVA/SP, publicado no D.O.0 de 14/03/96,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 32.048,00 ( Trinta e Dois Mil, e
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Quarenta e Oito Reais ) Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.106.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 724170130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 91NE5 7396, de 19'02'9/, no valor
de R$ 7.213,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 12 2000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf 073,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AVARE,SP, publicado no DOU de 23/05,95, vigência até
28102199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 204.098,00 ( Duzentos e Quatro Mil, e Noventa e Oito
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I 3.185.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos á conta da Nota de Empenho n° 98NE5 7397, de 19'02'9 8, no valor de R$ 46.604,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 196,35, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BADY BASSIIT/ SP, publicado no D.O.0 de 27/06/95,
vigência até 28102199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de proteinasCronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 37.306,00 ( Trinta e Sete Mil, e
Trezentos e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.083.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5 7398, de 19'02'91, no valor
de R$ 6.909,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilaMento em
19 102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 475/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARBOSA/SP, publicado no D.O.0 de 12/09/95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 21.988,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Novecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
I.335.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57399, de 19 02.98, no s Mor
de R$ 4.914,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n° 1727/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARIRI/SP, publicado no D.O.0 de 24/06 194, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro:98.Valor.R$ 68.392,00 ( Sessenta e Oito Mil, e Trezentos e Nov enta e
Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.605.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE5 7400, de 19,02,9 8, no N.. alor de R$ 15.645,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19.02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 0650/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de BARRA DO TURVO/SP, publicado no D.O.0 de 23/07/96,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinasCronograma.Janeiro.'98.Valor.R$ 54.040,00 ( Cinquenta e Quatro
Mil, e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.930.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57401, de 19,02.98, no s alor
de R$ 11.580,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n o 122 000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

SEÇÃO 3

187

Apostilamento ao convênio n" 453,34, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARRETOS,SP, publicado no DOU de 20/05194, vigência
até 28'02.'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 259.210,00 ( Duzentos e
Cinquenta e Nove Mil, e Duzentos e Dez Reais ) Dias de atendimento: 200 dias lqtivos. Número Total
de Alunos- II 281 A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 01042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57402, de 19102198,
no valor de R$ 66 554,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 1 22000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 184,35, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARRINHA,SP, publicado no D.O.0 de 27106/95, vigência
até 28'02 '9 9, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação -a seguir.Objeto. promover o atendimento dOS alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro/98.Valor:R$ 68.124,00 ( Sessenta e Oito Mil,
e Cento e Vinte e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4 511 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042 042 7 24170130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 9 8NE57403, de 19102/98, no valor
de R$ 17 620,00, natureza de despesa n° $44041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio 249;95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARUERI/SP, publicado no D.O.0 de 18/07/95, vigência até
28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 865.440,00 ( Oitocentos e Sessenta e Cinco Mil, e
Quatrocentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
53.712.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 9 8NE57404, de 19/02/98, no valor
de R$ 186.408,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 05035, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BASTOS 'SP, publicado no DOU de 19'05 '95, vigência até
210299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 4.8 76,00 ( Quatro Mil, e Oitocentos e Setenta e Seis Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de Alunos: 376.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do ',NIDE, código da LJG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE5 7405, de 19/02/98, no valor de R$ 731,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Exeçutivo do FNDE.
Apostilamento ao cons ênio n° 2 791'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BATATAIS'SP, publicado no D.O.0 de 15'08/94, vigência
até 21'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1991, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 131.396,00 ( Cento e Trinta e
Hum Mil, e Trezentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 9.147.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 9 8NE57406, de 19/02/98, no valor
de R$ 31.717,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 , Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4205'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BALIRU'SP, publicado no D.O.0 de 07'10/9 7,, vigência até
28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 72 7.622,00 ( Setecentos e Vinte e Sete Mil, e Seiscentos e
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Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 50.222.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57407, de 19,02 , 98, no valor de R$ 177.698,00,
natureza de despesa 00344041, fonte n' 122000000. Data do apostilamento em 19,011998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 187094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BEBEDOURO-SI', publicado no D.O li de 28/0694,
vigência até 28.'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 177.924,00 ( Cento e Setenta e
Sete Mil, e Novecentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 12.991.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57408, de 19/02/98,
no valor de R$ 46.561,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 716194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BERNARDINO DE CAMPOS/SP, publicado no D.O.0 de

27/05/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma .Janeiro' 98 Valor-R$ 2 1 192,00 ( Vinte e
Sete Mil, e Cento e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos Número Total de
Alunos. 1.933.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da [XI 15R I 7, Gestão
15253, programa de trabalho tf 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros V) dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57409, de 19 ,02/9R, no valor
de R$ 7.209,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE
Apostilamento ao convênio n° 578/95, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BERTIOGA/SP, publicado no D.O.0 de 13/10/95, vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cr0nograma:Janeiro' 98 ValorR$ R4 740,00 ( Oitenta e Quatro
Mil, e Setecentos e Quarenta Repis ). Dias de atendimento- 200 dias letivos Número Total de Alunos•
5. 146.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da 1_ 1(3 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 9814E57863, de I 9/02/98, no valor
de R$ 17.864,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 102/95, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BILAC/SP, publicado no D.0.0 de 05/06/95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 20,536,00 ( Vinte Mil, e Quinhentos e Trinta e Seis Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.1 09.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronogratna, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57410, de 19/02/98, no valor de R$ 4.003,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 74496, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BIRITIBA-MIRIM ISP, publicado no D.O.0 de 12/11/96,
vigência até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínasCronograma:Janeiro/98.Valor:RS 68.046,00 ( Sessenta e Oito Mil,
e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.851.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57412, de 19/02/98, no valor
de RS 18.036.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19102 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3825/94, firmado entre o RINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOA ESPERANCA DO SUL/SP, publicado no D.O.0 de

11/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 48.448,00 (
Quarenta e Oito Mil, e Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2.410.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57413,
de 19/02/98, no valor de R$ 9,130,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 373.'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOCAINA.'SP, publicado no D.O.0 de 12'05'94, vigência até

28,0199, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 32.914,00 ( Trinta e Dois Mil, e Novecentos e Catorze
Reais ). Dias de atendimento, 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .754.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE574I4, de 19/02/98, no valor de R$ 6.141,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLE1T1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 375;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOITUVA/SP, publicado no D.O.0 de 12/05194, vigência até

28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro;98.Valor:R$ 74.644,00 ( Setenta e Quatro Mil, e Seiscentos e Quarenta
e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.470.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE574I5, de 19/02/98, no valor de R$ 19.300,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2714/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM JESUS DOS PERDOES/SP, publicado no D.O.0 de

02/08/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 38.056,00 ( Trinta
e Oito Mil, e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.766.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1.53173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57416, de 19/02/98, no valor
de R$ 10.080,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 374/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BIRIGUI/SP, publicado no D.O.0 de 12/05/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 199.520,00 ( Cento e Noventa e Nove Mil, e Quinhentos e
Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I4.514.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
e'trabalho n° 08042042724870130 , Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
ohlocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5741 I, de 19/02198, no valor de R$ 52.744,00.
rrhatureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
'3RNTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE,
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Apostilamento ao convênio n° 336/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA

EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM SUCESSO DO ITARARE/SP, publicado no D.O.0 de

14/08/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 19.492,00 (
Dezenove Mil, e Quatrocentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 771 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57878, de 19/02/98,
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no valor de R$ 4.075,00, natureza de despesa n' 344041, fonte tf 122000000 Data do apostilamento em
19/02 1 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao com ênio tr 3814 94, firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENN OLVINIEN10
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BORACEIA SP, publicado no D.O.L' de li 01 95, Vigência
até 28'0299, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 11.230,00 ( Onze Mil, e
Duzentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 827.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, 'código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° (18042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57417. de 19;02 ,98, no valor
de R$ 2,847,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 189,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENkOLVINIENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BORBOREMA SP, publicado no D.O.0 de 27,00 95,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramadaneiro 98.Valor.R$ 29.320,00 ( Vinte e Nove Mil, e
Trezentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos:
2.128.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 1525$.
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57418, de 19/02,98, no valor
de R$ 7.809,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n o 54695, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENN.OL‘IMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOREBI SP, publicado no D.O.0 de 29 09,95, vigência- até
28'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercicio de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação preescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograrna:Janeiro/98.Valor:R$ 5.924,00 ( Cinco Mil. e Novecentos e Vinte e Quatro
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 432.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 1525$, programa de trabalho n"
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57883, de 19/02/98, no valor de R$ 1.554,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 155494, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOTUCATU.SP, publicado no DOU de 20,06,94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 240.994,00 ( Duzentos e
Quarenta Mil, e Novecentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 16.736.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE574I9,
de 19/02/98, no valor de R$ 61.007,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETIT - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao comm ênio IV 694 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BRODOSQUI : SP, publicado no D.O.0 de 27/05/94, vigência
até 28 (12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
199). conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 59.722,00 ( Cinquenta e Nove
Mil, e Setecentos e Vinte e Dois Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos : 111 A presente despesa correrá à-conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
1525-À , programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57422, de 19-02,98, no valor
de R$ II 003,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 4206 97, Firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO-e a Prefeitura Municipal de BROTAS SP, publicado no DOU de 0710 ,97, vigência até
28412 , 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
, no exercício de 1-998,
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - l'NAF, garantindo , pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma*Janeiro : 98 Valor: R$ 44 586,00 ( Quarenta e Quatro Mil, e Quinhentos e Oitenta
e Seis Reais ) Dias de atendimento* 200-dias letivos. Número Total de Alunos: 3.231.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronogratna, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57423, de 19'02 98, no valor de R$ 1-1.286,00. natureza
de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19'02;1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 016696. firmado entre o FUNDO NACIONAL-DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BURLSP, publicado no D.O.0 de 21/06/96, vigência até
2R/0199. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à cotim do- Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNA E. garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma*Janeiro98 'Valor:R$ 88.024,00 ( Oitenta e Oito Mil, e Vinte e Quatro Reais ).
Dias de atendimento* 200 dias letivos Número Total de Alunos: 3.298.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°
08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograina, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57424, de 19.'02/98, no valor de R$ 18.654,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19.011998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n o 689/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BUR1TAMA/SP, publicado no D.O.0 de 27/05/94, vigência
até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 34.020,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Vinte Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.492.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho no 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57425, de 19,02.98, no valor de R$ 8.807,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n° 1220000011 . Data do apostilamento em 19;02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2660'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BRAGANCA PAULISTA 'SP, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao com, ênio tf 0532 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BURITIZAL SP, publicado no D.O.0 de 11/07/96. vigência

22/07/94, vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 305.610,00 (
Trezentos e Cinco Mil, e Seiscentos e Dez Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 20.912.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870 130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57420, de 19 02,98,
no valor de R$ 77.590,00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento
em 19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundatnental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, cotn cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 8.302,00 ( Oito Mil, e Trezentos
e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 593.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho no
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do cronograina. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57426, de 19.02.98. no valor de R$ 2.312,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n" 122000(100. Data do apostilamento em 19 011998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0568'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BRAUNA'SP, publicado no D.O.0 de 170796. vigência até

Apostilatnento ao com ênio n" 3981 94, firmado mure o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CABRALIA PAULISTA.SP, publicado no D.O.0 de
2001 95, vigência até 28 (1299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no- ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 11.774.00 ( Onze
Mil, e Setecentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 84I.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57427, de 19,0198. no valor
de R$ 3.279,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento ein
19 :02-1998. por JOSÉ ANTONIO CARLET1'1 - Secretário-Executivo do FNDE.

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos utna refeição diária. com cerca de $50 quilocalorias e09 gramas
de proteínas . Cronograma:Janeiro ,98.Valor:R$ 11.910,0(1 ( Onze Mil, e Novecentos e Dez Reais ). Dias
de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos- 842.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57421, de 19'0298, no valor de R$ 3.147,00. natureza de
despesa no 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilarnento em 19011998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 0540 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAUJOS MG, publicado no D.O.1. 1 de 11117 96, igência

até 28 . 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1995, conforme indicação a seguir. Objeto: prumos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $59
quilocalorias e 09 gramas de protemas.Cronograma:Janeiro 95.Valor:R$ 3 844,00 ( Três Mil, e
Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 2to t dias lens os Numero Total de Alunos.
304.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, coãgo da 1 : G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o M042042 724570128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos ã conta da Nota de Empenho M95NE56694, de 19 te 95, no s ator
de R$ 576,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n" 112000090 Data d apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE fT1 - Secretario-Executou do FNDI.

Apostilamento ao convênio ir 1691 94, limado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAX.A MG, publicado no DOU de 22 06 94, N igência até
28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no excrucio de 1995,
confonne indicação a seguirObjew: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 3511 quilocalorias e-09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro,-95.Valor:R$ 99,128,00 ( Noventa e Nove Mil, e Cento e Vinte e Oito
Reais ). Dias de atendimento, 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 4.700.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho o"
08042042724870 L25 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n' 95NE56695, de 19 02 9N, no N.- ator de R$ 14.569,00, natureza
de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02.199N, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n' 524497. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARCEBURGO ,MG, publicado no DOU de 2510 97,
vigência até 2802-'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de I 99R, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mal, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protefnas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 7.442,00 ( Sete Mil, e
Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
388.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, cOdigo da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56696, de 19.02 98, no s: alor
de R$ 1 116,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executiv o do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3978/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARCOS/MG, publicado no DOU de 2001/95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 87.822,00 ( Oitenta e Sete Mil, e Oitocentos e Vinte e
Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos . 3.633.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56697, de 19/02/98, no valor de R$ 13.173,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5264/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AREADO/MG, publicado no D.O.0 de 23/10/97, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 14.310.00 ( Catorze Mil, e
Trezentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 776.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56698, de 19/02/98, no valor de R$ 2.146,00.
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000. Data do apostilamento em 19/02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4459/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARICANDUVA/MG, publicado no D.O.0 de 13110/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo mentis uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 6.994,00 ( Seis Mil, e
Novecentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
269.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNIDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
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programa de trabalho n" 08042042724570125 , Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram atoados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57 152, de 19:02/98, no valor
de R$ 1.049,00, natureza de despesa o" 344041, fonte 122000000 . Data do- apostilamento em
1 , 9 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLMI - Secretario-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao coro aio n'' 735 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARINOS MG, publicado no D.O.0 de 21 11-95, vigência até
25 (12 91 ), com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto prontos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar c no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 95.Valor:R$ 35.114,00 ( Trinta e Cinco Mil, e Cento e Catorze Reais ).
Dias-de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.469.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
0504204=480128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 95NE56699, de 19 02 95, no N olor de R$ 5.267,00, natureza de
despesa n" 344041. fonte n" 1.2200000 Data do apostilamento em 191)2 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n" 3 9 9 I 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ASTOLF0 DUTRA MG, publicado no DOU de 20,01,95,
vigência até 2 5 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à. execução do mesmo no
exercício de 1995, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 6.380,00 ( Seis Mil, e Trezentos
e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 415.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de
trabalho n" 08042042724570128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos á conta da Nota de Empenho n" 98NE56700, de 19 , 0195, no valor de R$ 957,00,
natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19/011998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.

Apostilamento ao cons ênio o" 3511 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AUGUSTO DE LIMAMG, publicado no D.O.0 de 1,01/95,
vigência até 28'02 '99, com o objeth o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramajaneiro/98.Valor:R$ 15.970,00 ( Quinze Mil, e
Novecentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 681.A
presente despesa con. erá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56701, de 19/02/98, no valor
de R$ 2395.00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 4205/94, filmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BALDIMIVIG, publicado no D.O.0 de 23/01/95, vigência até
28102199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 10.432,00 ( Dez Mil, e Quatrocentos e Trinta e Dois Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 580.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 , Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56702, de 19/02/98, no valor de R$ 1.564.00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 0638196, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BAMBUI/MG, publicado no D.O.0 de 22/07/96, vigência até
28102.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Progratna Nacional de Alimentação
Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gratnas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 19.098,00 ( Dezenove Mil, e Noventa e Oito Reais ). Dias
de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.1 12.A presente despesa correrá à conta do
orçatnento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56703, de 19/02,98, no valor de R$ 2.864,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n" 122000000, Data do apostilamento em 19,02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4211/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BANDEIRA/MG, publicado no D.O.0 de 23/01/95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
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1998, conforme indicação a'seguirObjeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 24.416,00 ( Vinte e Quatro Mil.
e Quatrocentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
700.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 0804204272470128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocadõs recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56 704. de l9 02 98. no valor
de R$ 3.662,00, natureza de despesa n 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilatnento em
19/011998, por JOSÉ ANTONIO CARLET1'1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0639,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BANDEIRA DO SULMG, publicado no D.O.0 de 22,07,96,
vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 4.192,00 ( Quatro Mil, e Cento e
Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 277.A presente
.4 -nêsa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042(W724870 128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE56705, de (9 ,02/98, no valor de R$ 628,00,
natureza de despesa n°344041, fonte ri' 122000000. Data do apostilatnento em 19/02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 7227/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARAO DE MONTE ALTO/MG, publicado no D.O.0 de
27/11/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro"98.Valor:R$ 4.730,00 ( Quatro
Mil, e Setecentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
274.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56706. de 19'0198, no valor
de R$ 709,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3975/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARBACENA/MG, publicado no D.O.0 de 20/01/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 171.916,00 ( Cento e Setenta e
Hum Mil, e Novecentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 7.940.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56707, de 19/02/98, no valor
de R$ 25.749,00, natureza de despesa n° 344041, fonte 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
ApostilaMento ao- convênio n" 4436/97, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARRA LONGA/MG, publicado no D.O.0 de 13/10/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogratna:Janeiro/98.Valor:R$ 11.922,00 ( Onze Mil, e
Novecentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
570.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042.042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56708, de 19/02'98, no valor
de R$ 1.788,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atenchmen aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e lurai, à conta do Progr;: Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de
quilocalorias e 1)9 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 4.201.756,00 ( Quatro Milhões,
Duzentos e Fluiu Mil, e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 156.850.A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE. código da
L'G 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870128. Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56710,
de 1 02 98, no valor de R$ 629.262.00, natureza de despesa n°344041. fonte IV 12201)0000 . Data do
apostilamento em 191)2 1998, por JOSÉ ANTONIO- CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1900 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BELO ORIENTE/MG, publicado no D.O.0 de 28/06/94,
vigência até 28-0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundaniental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro'98.Valor:R$ 44.480.00 ( Quarenta e Quatro
Mil, e Quatrocentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.043.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56711, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.672,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Aposiilamento ao convênio n° 6155/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BERIZAL/MG, publicado no D.O.0 de 06/11/97, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir:Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 6.650,00 ( Seis Mil, e Seiscentos
e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 322.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE56712, de 19/02/98, no valor de R$ 997,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE,
ApOStilaMento ao convênio n° 2652/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BET1M/MG, publicado no D.O.0 de 22/07/94, vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 1.030.628,00 ( Hum Milhão, Trinta Mil, e Seiscentos e
Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 39.636.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56713, de 19/02/98. no valor de R$ 154.594,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4014/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de BIAS FORTES/MG, publicado no DOU de 20/01/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 7.658,00 ( Sete Mil, e
Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
357.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender Os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56714, de 19/02/98. no valor
de R$ 1.148,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO e

Aposjilamento ao convênio n° 4013/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BELA VISTA DE MINAS/MG, publicado no D:O.0 de
20/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 7.058.00 ( Sete
Mil. e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 419.A
presente despesa correrá á conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota-de Einpenho n° 98NE56709, de 19/02;98. no valor
de R$ 1.058,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio m 170094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BELO HOREONTE`MG, publicado no D.0.1: de 2206-94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no

Apostilamento ao convênio n° 4015'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BIQUINHAS IMG. publicado no D.0.1 1 de 20 ,01'95, vigência
até 28-02 ,99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguirObjetcy promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de á iv
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos -uma refeição diária, com cerca , de 350.„...,
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valonit$ 2.006,00 ( Dois Mil, e Seis
Reais ). Dias de atendimento: 200-dias letivos. Número Total de Alunos: 131 .A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho rr' 98NE56715, de 19 02.98, no valor de R$ 300,00, natureza de
despesa n" 34404.1. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 02.1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilanica ao convênio n° 172'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA- ErilICAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOA ESPERANCANG, publicado no DOU de 26'06,95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 34.616,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Seiscentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.753.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56716, de 1902-'98, no valor
de R$ 5.192,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 741/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOCAINA DE MINAS/MG, publicado no DOU de

21/11/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98,Valor:R$ 6.750,00 ( Seis
Mil, e Setecentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
300.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram at inados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56717, de 19,02,98, no valor
de R$ 1.012,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1 9102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
ApGStilâiliénio ao convêM0 n° 1751/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM DESPACHO/MG. publicado no D.O.0 de 24/06/94,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana -e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 25.866,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Oitocentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I.592.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56718, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.879,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3966/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM JESUS DA PENHA/MG, publicado no D.O.0 de
20/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 3.412,00 ( Três
Mil, e Quatrocentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
170.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56719, de 19/02/98, no valor
de R$ 511,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 232/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM JESUS DO AMPARO/MG, publicado no D.O.0 de
10/07195. vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aps alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 6.756,00 ( Seis
Mil, e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 346.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56720, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.013,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7225/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM JESUS DO GALHO/MG, publicado no D.O.0 de
27/11/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesir
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto : promover o atendimento aos alun,
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 33.482,00 ( Trinta
e Três Mil, e Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 1.536.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56721, de 19,02,98,
no valor de R$ 5.022,00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.-
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Apostilamento ao convênio n° 77195, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM SUCESSO/MG, publicado no D.O.0 de 01/12/95,
vigência até 28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro,98.Valor:R$ 13.120,00 ( Treze Mil, e Cento e
Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 832.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56722, de 19 ,. 02/98, no valor de R$ 1.968,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em 19102/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n' 1731/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BONFIM/N1G, publicado no D.O.0 de 24/06/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Aliment24o
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilow,luriac e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 5.928,00 ( Cinco Mil, e Mr.,n;ec entOs e Vinte e Oito Reais ).
Dias de atendimento . 20(1 dias letivos. Número Total de Alunos: 228.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 1.5317, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 Inici?Izaáe , para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
reelarS05 Z"..'õttra da Nota de Empenho n° 98NE56723, de 19'02'98, no valor de R$ 889,00, natureza de
despesa n°344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4437/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BONFINOPOLIS DE MINAS/MG, publicado no D.O.0 de
13/10/97, vigência até 28 /02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 14.062,00 (
Catorze Mil, e Sessenta e Dois Reais). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
592.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Iniciabellte, para atender os primeiros 30 dias dó
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nõta de Empenho n° 98NE56724, de 19/02/98, no valor
de RS 2.109,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4460/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BONITO DE MINAS/MG, publicado no D.O.0 de 13/10/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínasCronograma:Janeiro/98.Valor:RS 14.680,00 .( Catorze Mil, e
Seiscentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 367.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57163, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.202,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostiliunento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 862/95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BORDA DA MATA/MG, publicado no D.O.0 de 21/12/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 6.934,00 ( Seis Mil, e
Novecentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
446.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56725, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.040,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilantento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1296/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOTELHOS/MG, publicado no D.O.0 de 15/06/94, vigência
até 28,02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 8.766,00 ( Oito Mil, e
Setecentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
489.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho
98NE56726, de 19/02,98, no valor
de R$ 1.314,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio if 3967/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BRAS PIRES/MG, publicado no D.O.0 de 20/01/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 9.894,00 ( Nove Mil, e
Oitocentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
436.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias fio
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56727, de 19102/98 ; rio valor
de RS 1.484,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 , Data o apostilatnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretarie:4: xeCtitivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 1298/94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BURITIS/MG, publicado no D.O.0 de 15/06/94, vigência até
28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na edu ca40 préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programe, Nacional de Alimentação
Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de pr oteínas.Cronograma:janeiro/98.Valor:R5 60,960,00 ( Sessenta Mil, e Novecentos e Sessenta Reais ).
Dias de atendimento: 200 die„.5 leti v os. Náliero Total de Alunos: 2.497.A presente despesa correrá à conta
do or çamente, do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
i.11?042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56731, de 19/02(98. no valor de R$ 9.144,00; natureza de
despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE,

Apostilamento

X1 l
f '/ ê n i o n° 5767/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de BRASILANDIA DE MINAS ,MG, publicado no D.O.0 de
0197, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas. Cr onograma:janeiro198.Val0r:R$ 5,728,00 ( Cinco
Mil, e Setecentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
335.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FN rDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alotados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57171, de 19/02/98, no valor
de R$ 859,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 , Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretario-Executivo do FNDE.

DA EDUCAÇA- O

Apostilamento ao convênio n° 4206/94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BRASOPOLIS/MG, publicado no D.O.0 de 23/01/95.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:janeiro/98.Valor:12$ 19.432.00 ( Dezenove Mil, e
Quatrocentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .057.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alotados recursos à conta da Nota' de Empenho n° 98NE56728, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.914,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n o 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 736/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BUENO BRANDAO/MG, publicado no D.O.0 de 21/11/95,

Apostilamento ao convênio n° 5774/97 ; firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CABECEIRA GRANDE/MG, publicado no DOU de
27'10.97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 18.086,00 (
Dezoito Mil, e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
785.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57172, de 19/02/98, no valor
de RS 2.712,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n° 122 000000 . Data do apostilamento em
t 9/021[998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 2513/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CABO VERDE/MG, publicado no D.O.0 de 13/07/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.ValonRS 18.070,00 ( Dezoito Mil, e
Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 835.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
080420427248 70128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56732, de 19/02/98, no valor de R$ 2.710,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonãs urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.V5lor:R$ 10.954,00 ( Dez Mil, e
Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 501A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alotados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56729, de 19/02/98, no valor
de RS 1.643,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 , Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 968/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACHOEIRA DA PRATA/MG, publicado no D.O.0 de
31/01'96, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 15.448,00 ( Quinze
Mil, e Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 690.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alotados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56733, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.317,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 1220 00000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 385/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BUENOPOLIS/MG, publicado no D.0.0 de 25/08/95,

Apostilamento ao convênio ri° 695,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACHOEIRA DE MINAS/MG, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cron ograma:Janeiro/98.Valor:R$ 17.972,00 ( Dezessete Mil, e
Novecentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
996.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56730, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.695,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

27/05/94, vigência até 2802.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 8.910,00 ( Oito
Mil, e Novecentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 480,A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153 1 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alotados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56734. de 19/02/98, no valor
de R$ 1.336,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 1220 00000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5755/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BUGRE/MG, publicado no D.O.0 de 27'l0'97, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 24295. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACHOEIRA DO PAJEU/MG, publicado no DOU de

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à tonta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 6.348,00-( Seis Mil, e Trezentos e Quarenta e Oito Reais-).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 284.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57I92, de 19'02/98, no s alor de R$ 952,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 1902.1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

10'0795, s igência até 28/0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do,
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 35.096.00( Trinta
e Cinco Mil, e Nos enta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
1.023.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 15 3 1 73. Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alotados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56686, de 19.02 98, no valor
de RS 5.264.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 12200 0000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 351 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAETANOPOL1S MG, publicado no D.O.0 de 11115 94,

Apostilamento ao convênio n" 069-95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPANHA 'MG. publicado no D.O.0 de 22'05,95,

vigência até 28.02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • rirmos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação ort-es.colar e no ensino fundamental, da zonas urbana e ntral. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar prantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e CIO n
de proteinaS.CrOnogratria:J2neiro 05 Valor:RS 1 0 .6X4,00 Dezenove Mil, e
Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimenID: dias letivos Número Total de Alunos:
959.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153:73: Gestão 15253.
programa de trabalho tf 080420427245 1 0125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias tiG
crono)..trama, foram alocados recursos-à conta da Nota de Empenho n" 98NE56735, de 19 02 95, no valor
de R$ 2.952,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilatnento em
19/02,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1995, conforme indicação a seg,turObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pre-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e int gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor:RS 17.370,151 ( Dezessete Mil, e
Trezentos e Setenta Reais ), Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos: 898.A
presente despesa correra à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho til 05042042724570 125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronügrinla, foram alocados recursos à conta da Nota-de Empenho n" 98NE56741, de 1902-98, no valor
de R$ 2.605,0(1, nilltIre 7 tt de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1995, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 376094, firmado clive o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAETEMG. publicado no D.O.0 de 11 01'95, vigência até

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPESTRE ,MG, publicado no D.O.0 d3 )3'10/97,

Apostilamento ao com ênio n" 4438 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL i1 9ESENVOLVIMENTO

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98 Valor:R$ 28.204.00 ( Vinte e Oito Mil, e Duzentos e Quatro Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.R I6.A. presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE56736, de 190298, no valor de RS 4.230,00, natureza de
despesa n°344041 » fonte n° 122000000 .Datado apostilamento em 19021998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo nt3
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 22,248,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Duzentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1,063.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE„ código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56742, de 19,02/98, no valor
de RS 3.337,00, natureza de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° 6110'97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAIANA'MG, publicado no DOU de 061197, vigência até

Apostilamento ao com ênio n" 3283 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPINA VERDE,MG, publicado no DOU de 07112194.

28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro l98.Valor:R$ 6.112.00 ( Seis Mil, e Cento e Doze Reais ). Dias de
atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 304.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE56737, de 190298, no valor de R$ 916,00, natureza de
despesa n°344041 » fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 102.'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriCuladoS
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proternas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 26.122,00 ( Vinte e Seis Mil, e
Cento e 'Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.198.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os p rimeiros 30 din do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56743, de (9/02/98, no valor
de R$ 3.918,00, natureza de despesa n° 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 277894, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CALDAS/MG, publicado no D.O.0 de 12/0894, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 7858,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPO AZUL/MG, publicado no D.0.0 de 03/12/97,

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 19.306,00 ( Dezenove Mil, e Trezentos e Seis Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total dê Alunos: 889.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E56738, de 190298, no valor de RS 2.895,00, natureza de
despesa n°344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19021998, por JOSÉ ANTONIO
CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio no 4016/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMBUQUIRA,IvIG, publicado no DOU de 20,01,95,
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vigência até 28102199. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 11.366,00 ( Onze Mil, e
Trezentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
708.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho 00 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o" 98NE56739, de 19,02,98, no valor
de R$ 1.704,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
I 9f0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 82896. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPANARIO ,MG, publicado no 13.0:12 de 301296,
vigência até 28 ,02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do 'Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ $.542,00 ( Três Mil, e
Quinhentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos:
189.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 1525$.
programa de trabalho ri° 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros $0 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o" 98NE56 140. de 1902'08, no valor
de R$ 5$l »00. natureza de despesa ti" 344041, fonte if 122000(100 . Data do apostilamento em
I-9011998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

vigência até 28:02/99, com o objetivo de indicar Os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional»"de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogrania:Janeiro,98.Valor:R$ 9.814,00 . ( Nove Mil, e
Oitocentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 406.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57197, de 19/02/98, no valor
de RS 1.472,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 318794, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPO BELO'IVIG, publicado no D.O.0 de 2311194,
vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo. no
exercício de 199 8 , confonne indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca- de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 22.352,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Trezentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.438.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o' 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56744, de 19'02.'98, no valor
de R$ 3.352,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n" 788,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPO FLORIDO/N1G, publicado no D.O.0 de 06/12,95.
vigência até 28'02 99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramalineiro '98. \;alor:RS 9.552,00 ( Nove Mil, e
Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
474.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o' 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56745, de 19 02 98. no valor
de R$ 1.432,00, natureza de despesa n° 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio a' 2629 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENvoLvimENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPOS ALTOS MG, publicado no D.O.0 de 22 07 94.
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de NON, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramalaneiro 98.Valor:RS 20.294,00 1 Vinte Mil. e
Duzentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento • 2(10 dias leu\ os. Número Total de Alunos:
1.074.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE56 746. de 19 02 98. no v alor
de R$ 3.044,00, natureza de despesa ir' 344041, fonte n' 122000000 Data lo apostilamento cai
1902'19 9R. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executiv o do FND

Apostilatnento ao com ênio n" 239 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAPIM BRANCO MG, publicado no DOU de 07 07,95,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a, seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos -matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, dá zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 13.106,00 ( Treze Mil, e Cento e
Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 741.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da L I G 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram atacados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56752. de 19 02 98. no valor de R$ 1.965,00, natureza de
despesa n" 3440 41. fonte n" 122000000 Data do apostilamento em 19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7226 9 7. firmado entre o FUNDO NACIONAI DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANAA NIG. publicado no D.01 : de 2 7 11 97. s igência até

Apostilamento ao convênio n' 772 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAPITA° ANDRADE MG. publicado no D.O.0 de
01 12 95. vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.übjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro 98.Valor:R$ 4.030,00 ( Quatro
Mil. e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 155.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 981\1E57149. de 19:02'98, no valor de RS 604,00,
natureza de despesa n°34404!, fonte n" 1220011000 . Data do apostilainento em l9 ,021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo-pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:RS 8.524,00 ( Oito Mil, e Quinhentos e Vinte e Quatro Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 400.A presente despesa emrerá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programn de trabalho n"
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56747. de 1, 9 02 98, no valor de RS 1278,00, natureza de
despesa n°344(141. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 191)2 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n' 0640 .96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANDEIAS-MG, publicado no DOU de 22 07 96, vigência
até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de : proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 14.430,00 ( Catorze Mil, e
Quatrocentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 695.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 11" 98NE56748. de 19/02 .98, no valor
de R$ 2.164,00, natureza de despesa ri" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1754/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAPARAO/MG, publicado no D.O.0 de 24/06/94. vigência
até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quiloçalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 1.562.00 ( Hum Mil, e
Quinhentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I 08.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56749, de 19/02/98, no valor
de R$ 234,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento eia
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 138/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAPITA() ENEAS1MG, publicado no DOU de 07.06/95.
vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 9R.Valor:R$ 25.856,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.051.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56753. de 19/02/98, no valor
de RS 3.878,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
I 9/02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1299/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARAI'MG, publicado no D.O.0 de 15/06/94. vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do niesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograrna:Janeiro/98.Valor:R$ 15 1.056,00 ( Cento e Cinquenta e Hum Mil, e Cinquenta e
Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.936.A presente despesa
correrá à conta do orçaménto do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de .trabalho n°
08042042724870128 . Inicialinente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E56754, de 19 102/98, no valor de R$ 22.658,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte no 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilatnento ao convênio n° 234/95. Firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CA RANAIBANG, publicado no D.O.0 de 07/07/95,

Apostilamento ao convênio n° 182/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAPELINHA/MG, publicado no D.O.0 de 27/06/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 79.228.00( Setenta e Nove Mil,
e Duzentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.204.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56750, de 19/02/98, no valor
de R$ 11.884,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/19.98, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4439.97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAPETINGA MG, publicado no D.O.0 de 13 10/97.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação-pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 6.446,00 ( Seis Mil, e
Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
368.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56751, de 19/02198. no valor
de R$ 966,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover,o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNA E. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 6.976,00 ( Seis Mil. e
Novecentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
334.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n o 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56755. de 19/02/98, no valor
de RS 1.046,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n" 1220(10000 . Data do apostilatnento em
19102/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 1280'94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARANGOLAIMG, publicado no D.011 de 15/06/94.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de. indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gratnas de proteínas Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 23.444,00 ( Vinte e Três Mil, e
Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I .494.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho 00 (18(142(14272487(1128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56756. de 19;02/98, no valor
de RS 3.187,00, natureza de despesa tf 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n" 1936,94. firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAREACU/MG, publicado no D.O.0 de 28/06/94, vigência
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até 28 , 02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alitnentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro 95.Valor:RS 7.750.00 ( Sete Mil, e
Setecentos e Cinquenta Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Alunos: 430.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L IG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 05042042724570128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta dá Nota de Empenho n" 95NE56758, de 19 02 95, no valor
de R$ 1.162.00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19'02 199$. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 33.724,00 ( Trinta
e Três Mil, e Setecentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: I.534.A presente despesa correrá à conta do orçamento do .FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870125 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56764, de 1,9102,98,
no ‘, alor de R$ 5.055,00, natureza de despesa ti" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento ein
I 902 1995, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n" 0636 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARLOS CHAGAS MG. publicado no D:0.1; de 22 07 96.

Apostilatnento ao convênio n" 5265 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARRANCAS 'MG. publicado no D.O.0 de 23/10197,

vigência até 28 02 .99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
.na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, á conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PN.AE . garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 95.Valor:RS, 2 7.562.001 Vinte e Sete Mil, e
Quinhentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de Alunos:
I .444.A presente despesa correrá à dona do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 05042042724570128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho a' 98NE56759, de 19 02 95. no valor
de R$ 4.134,00. natureza de despesa a" 344(141, fonte a" 122000(100 • Data do apostilamento em
19 02 1995, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

vigência até 25 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 2,066,00 ( Dois Mil, e Sessenta
e Seis Reais ) Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 150.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da I.. ! G 1-53173, Gestão 15253, programa de trabalho a'
m42042724570128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 95NE56765, de 19 02 98, no ator de R$ 309,00, natureza de
despesa rt" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 ,02.1995, por JOSÉ ANTONIO
CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 271 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARNIESIA MG, publicado no D,Q.0 de 21 07 95, vigência

Apostilamento ao convênio n" 029 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARVALHOPOLIS MG, publicado no D.0.11 de 09"05,95,

até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 23.350.00 1 Vinte e Três Mil, e
Trezentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 665.A
presente despesa coirerá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho a' 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 95NE56760, de 19 02 , 9N. no valor
de R$ 3.507,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19(02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199R. conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 2.728,00 ( Dois Mil, e
Setecentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I 69.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram aloádos recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56766. de 19/02198, no valor
de R$ 409,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 , 02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 272 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARMO DA CACHOEIRA/MG, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio tf 1940'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CATAGUASES/MG, publicado no D.O.0 de 28/06/94,

21107195, vigência até 28102;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alinientação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro. , 98,Valor:R$ 16.250,00 (
Dezesseis Mil, e Duzentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 786.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08(142042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE5676 I, de 19:0195, no valor
de R$ 2.437.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 1494 , 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARMO DA MATA'MG, publicado no D.O.0 de 1706,94,
vigência até 2$/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no'
exercício de 1998. conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 erainas de p roteinas.Cronograina:Janeiro'95.Valor:R$ 14.068,00 ( Catorze Mil, e
Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 736.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L rG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724870128 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56762. de 19 029$, no s alor de R$ 2.110,00,
natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

is-
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vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de I998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeira98.Valor:R$ 103.592,00 ( Cento e Três Mil, e
Quinhentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
5.219.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° (18042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56768, de 19/02/98, no valor
de R$ 15.538,00, natureza de despesa a' 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio a' 7421 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CATAS ALTAS DA NORUEGA/MG, publicado no D.O.0
de 21'11'95, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 8.232,00 ( Oito
Mil. e Duzentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
308.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho a' 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
crono g rama, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56769, de (9 , 0198, no valor
de R$ 1.234.00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE'TTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio a' 576197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CATUTIMG, publicado no D.O.0 de 27.10/97, vigência até

Apostilatnento ao convênio n° 3183 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARMO DO PARANAIBA MG. publicado no D.O.0 de
2$ 11'94, vigência até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1995. conforme indicação a seguir Objeto. promov er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogratna:Janeiro 98.Valor:R$ 15.430,00 ( Quinze
Mil. e Quatrocentos e Trinta Reais ). Dias de atenditnento: 200 dias letiv os. Número Total de Alunos:
560.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da L'G 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho a° 080420427248 7 0128 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograina. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56763, de 19 02 98. no valor
de R$ 2.121,00. natureza de despesa n" 344041. fonte a' 122(10(1(100 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesme, no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. protnov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alinientação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma,Janeiro.'98.Valor:R$ 12.584,00 ( Doze Mil, e Quinhentos e Oitenta e Quatro
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total de Alunos. 484.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho if
08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57196, de 19.02.98, no valor de R$ 1.887,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n" 122000000 Data do apostilamento em 19,02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilarnento ao convênio tf 73795, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARMO DO RIO CLARO MG. publicado no D.O.0 de
2) I I '95. vigência até 28 0299, com o objetivo deindicar os recursos necessários à execução do mesmo

Apostilamento ao convênio n° 139/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CEDRO DO ABAETE/MG, publicado no D.0.0 de
0706'95, vigência até 2802.99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir:Objeto: promover o atendimento aos alunos
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matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 1.010,00 ( Hum
Mil, e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 76.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE56770, de 191)298, no valor de R$ 151,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em 1902:1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ti° $98394. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CENTRAL DE MINAS/MG, publicado no D.O.0 de
20/01/95, vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto* : promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 4.666,00 ( Quatro
Mil, e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de
Alunos: 299.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56771. de 19/02/98, no valor
de R$ 699,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n o 493/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CHALE/MG, publicado no D.O.0 de 14/09/95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 10.276,00 ( Dez Mil, e Duzentos e Setenta e Seis Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 385.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 Inicialmente, para.atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56772, de 19/02/98, no valor de R$ 1.541,00, natureza de
despesa n°34404!, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4461/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CHAPADA GAUCHA/MG, publicado no D.O.0 de
13/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 22.464,00 ( Vinte e
Dois Mil, e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 640.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias
r. do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57173, de 19/02/98,
-n-ó" 'Mor de R$ 3.369,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000. Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 814'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CLARAVALMG, publicado no D.O.0 de 12.1295, vigência
até 28'02'99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor:12$ 6.396,00 ( Seis Mil. e Trezentos
e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 302,A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56773. de 19 02.98, no v alor
de R$ 959,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 1220(10000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 9019'97, Firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CLARO DOS POCOES.'MG, publicado no D.O.0 de
12'12'97, vigência até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 16.472,00 (
Dezesseis Mil, e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 724.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da 12G 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56774, de 19 02 98,
no valor de R$ 2.470;00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
(9/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 06695, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CLAUDIO/MG, publicado no D.0U de 22(15 95, vigência
até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
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Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteírms.Cronograma.Janeiro 98,Valor.R$ 69.460,00 ( Sessenta e Nove
Mil, e Quatrocentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
3.000.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870128 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56775, de 19102/98, no valor
de R$ 1(1.419,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19.021998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convénio n" 1460- 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COLMBRA/MG, publicado no D.O.0 de 17:06'94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 7.162,00 ( Sete Mil, e Cento e
Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 423.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56776. de 19/02/98, no valor de R$ 1.074,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 8222/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COMERCINHO/MG, publicado no D.O.0 de 05/12/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 28.952,00 ( Vinte e Oito Mil, e
Novecentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
770.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56777, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.342,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilarnento ao convênio n° 975/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONCEICAO DA APARECIDA/MG, publicado no D.O.0
de 31/01/96. vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proieínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 10.524,00 ( Dez
Mil, e Quinhentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 47-1 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE56778, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.578,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 815/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONCEICAO DA BARRA DE MINAS 'MG, publicado no
D.0.1: de 121295. igência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 6.370,00 ( Seis
Mil, e Trezentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
336.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56767, de 19 D2 98, no valor
de R$ 955,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
191011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1758/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONCEICAO DAS ALAGOAS 'MG, publicado no DOU de
24.06.94, vigência até 28 02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor:R$ 16.498,00 (
Dezesseis Mil, e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 830.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173.
Gestão 15253, prograina de trabalho n" 08042042'24870128 : Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56779, de 19'02'98.
no valor de R$ 2.474.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 I998, por JOSÉ ANTONIO CAR.LETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 7294/97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONCEICAO DE IPANEMA 'MG, publicado no D.O.0 de
01 12 97, v igência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
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cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 12.838,00 ( Doze
Mil, e Oitocentos e Trinta e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 553.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56780, de 19 . 02'98, no valor
de R$ 1.925,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilarnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.

Quinhentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
305.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 • Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56785, de 19/02/98, no valor
de R$ 838,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19'02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 064196, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEMOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONCEICAO DO PARA.MG, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio no 1297'94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONSELHEIRO LAFAIETE'MG, publicado no D.O.0 de

220796. vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ N . 724 .00 ( Oito
Mil, e Setecentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 440.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa-de-trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 98NE5678 I, de 19 02,9x, no valor
de R$ 1.308,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

IS 06'94, vigência até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro'98.Valor:R$ 130.972,00 ( Cento
e Trinta Mil. e Novecentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 6.194.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
1531 73, Gestão 15253. programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56786.
de 1902 98, no valor de RS 19.645,00. natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 .Datado
apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° 5772 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DEsENN OLVINIENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONEGO MARINHO MG, publicado no D.O.0 de 27 1097.

Apostilamento ao convênio n° 785997, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONSELHEIRO PENAMG, publicado no D.O.0 de

vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 35u
quilocalorias e 09 gramas de proteínas,Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 15.840,00 Quinze Mil, e
Oitocentos e Quarenta Reais y. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 396.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57162. de 19 02,98, no valor
de R$ 2.376,00, natureza de despesa n°34404!. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

03 12-Q 7, vigência até 28 ('2 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1 998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta ,do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:RS 19.406,00 (
Dezenove Mil, e Quatrocentos e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos • I .126 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursoá à conta da Nota de Empenho n° 98NE56787, de 19'02/98, no valor
de R$ 2 910,00. natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1901'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 856/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONGONHALTvIG, publicado no D.O.0 de 21,12 95,

Apostilamento ao convênio n° 2555'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONTAGEM/MG, publicado no D.O.0 de 13/07/94,

vigência até 28/02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cr000grama.Janeiro,98,Valor.R$ 5.902,00 ( Cinco Mil, e
Novecentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 346.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE56782, de 19 , 02 ,98, no valor
de R$ 885,00, natureza de despesa Ir 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 1.241.206,00 ( Hum Milhão,
Duzentos e Quarenta e Hum Mil, e Duzentos e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 49.374.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 1531 73, Gestão 15253, programa de trabalho 'n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56788,
de 19'02'98, no valor de R$ 186.180,00, natureza de despesa n o 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19.02 '1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE,

Apostilamento ao convênio n° 1896'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONGONHASMG, publicado no D.O.0 de 2806-94,

Apostilamento ao convênio rf 3721,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 'COQUEIRAL/MG, publicado no D.O.0 de 11/01/95,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 175.672,00 ( Cento e Setenta e
Cinco Mil, e Seiscentos e Setenta e Dois Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 7.602.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho. n° 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E56783. de 190298, no valor
de R$ 26.350.00, natureza de despesa n o 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 . 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 13.626,00 ( Treze Mil, e
Seiscentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 670.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56789, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.043,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1902/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3990/94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDucAçÀo e a Prefeitura Municipal de CONGONHAS DO NORTE MG, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio II' 401794, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COROMANDEL/MG, publicado no D.O.0 de 20/01/95,

20/01/95, vigência até'28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto . promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNrAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 13.148,00 ( Treze
Mil, e Cento e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
419.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE56784. de 19'02 98, no valor
de R$ 1.972,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 28/02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro ' 98.Valor:R$ 22.786,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Setecentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .354.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56790, de 19/02/98, no valor
de RS 3.417,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5266 197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONQUISTA/MG, publicado no D.O.0 de 23/10/97,

Apostilamento ao convênio n° 3150,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORONEL FABRICIANO/MG, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de prot eínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:RS 5.592,00 ( Cinco Mil. e
41-
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171 1 94, vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto; promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo peio menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 141.830,00 ( Cento
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e Quarenta e Flum Mil, e Oitocentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento; 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 6.057.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56791,
de 19/02/98, no valor de R$ 21.274,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Oitocentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 600.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56796, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.930,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4440/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORONEL MURTA,MG, publicado no D.O.0 de 131 0197,

Apostilamento ao convênio n° 175994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CRIST1NAMG, publicado no D.O.0 de 24;0694, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeirol98.Valor:R$ 17.560,00 ( Dezessete Mil, e
Quinhentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 439.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56792, de 19102;98, no v alor
de R$ 2.634,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 13.812,00 ( Treze Mil, e
Oitocentos e Doze Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 745.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Etnpenho 98NE56797, de 19/0298, no valor
de R$ 2.071,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5267'97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORONEL XAVIER CHAVES,MG, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 3922 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CRUZEIRO DA FORTALEZA/MG, publicado no D.O.0 de

23/10/97, vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
rio exercício de 1998. conforme indicação a seguir,Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 2.248,00 ( Dois
Mil, e Duzentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I36.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56793, de 19,02,98, no v alor
de R$ 337,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEM - Secretário-Executivo do FNDE.

12/01/95, vigência até 28 102'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 2.272,00 ( Dois
Mil, e Duzentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos : 166 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56798, de 19/0198, no valor
de R$ 340,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 54294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORREGO DANTAMG, publicado no D.O.0 de 24;05,94,

Apostilamento ao convênio n° 037'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CRUZILIA,IvIG, publicado no D.O.0 de 15/03/96, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro:98,Valor.R$ 5.362,00 ( Cinco Mil, e
Trezentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
273.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56794, de 19102,98, no valor
de R$ 804,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
I998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 10.020,00 ( Dez Mil, e Vinte
Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 702.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56799, de 19102;98, no v alor de R$ 1.503,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000. Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7295/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORREGO FUNDO/MG, publicado no D.O.0 de 01/12/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir,Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 8.410,00 ( Oito Mil, e
Quatrocentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 366.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57176, de 19102,98. no valor
de R$ 1.261,00, natureza de despesa if 344041, fonte a° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 067/95, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COUTO DE MAGALHAES DE MINAS/MG, publicado no
D.O.0 de 22/0595, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 4.678,00 ( Quatro
Mil, é Seiscentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 300.A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho a' 98NE56795, de 19:0298, no valor
de R$ 701,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 386/95, filmado entre o FUNDO - NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CRISTAIS/MG, publicado no D.O.0 de 25/08/95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas .Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 12.870,00 ( Doze Mil, e

Apostilamento ao convênio n° 2733/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CURVELO/MG, publicado no 19.0.0 de 05/08/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mestno no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 81.414,00 ( Oitenta e Hum Mil,
e Quatrocentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.086.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56800, de 19/0298. no valor
de R$ 12.212,00, natureza de despesa n° 344041, fonte mi" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf 1288/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DATAS MG, publicado no D.O.0 de 15 06-94, vigência
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promo y er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 11.528,00 ( Onze Mil, e Quinhentos e Vinte e Oito Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 396,A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho 1f 98NE56801, de 19 02,98, no valor de R$ 1.729,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n" 12200000(1 . Data do apostilamento em 19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO
CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5245/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DELFIM MOREIRA/MG, publicado no D.O.0 de 23/10/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 13.452,00 ( Treze Mil, e
Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
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Alunos: 596.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56802, de 19'02/98, no valor
de R$ 2.017,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foratn alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE56808, de 19/02/98, no valor
de R$ 892,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7296/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DELTA/MG, publicado no D.O.0 de 01/12/97, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 5268/97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIVINO/MG, publicado no D.O.0 de 23/10/97, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 17.576,00 ( Dezessete Mil, e Quinhentos e Setenta e Seis
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 760.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56809, de 19/02/98, no valor de R$ 2.636,00, natureza de
despesa 00344041, fonte IV 122000000 . Data do apostilamento em 19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 13.838,00 ( Treze Mil, e Oitocentos e Trinta e Oito Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 620.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56803, de 19/02/98, no valor de R$ 2.075,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n o 516/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, publicado no D.O.0 de
23/05/94. vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteina s.Cronograina:janeiro/98.Valor:R$ 7.304,00 ( Sete
Mil, e Trezentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
331.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56804, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.095,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1694/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DESTERRO DO MELO/MG, publicado no D.O.0 de
22/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, comcerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 7.340,00 ( Sete
Mil, e Trezentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
306.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56805, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.101,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE,
Apostilamento ao convênio n° 019/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIAMANTINA/MG, publicado no D.O.0 de 03/05/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de pr oteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 46.494,00 ( Quarenta e Seis Mil,
e Quatrocentos e Noventa e Quátro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.I28.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho 0008042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56806, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.963,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE'TTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 970/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIOGO DE VASCONCELOS/MG, publicado no D.O.0 de
31/01/96, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 7.082,00 ( Sete
Mil, e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 330.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56807, de 19;02.'98, no valor
de R$ 1.062,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1704/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIONISIO/MG, publicado no D.O.0 de 23/06/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteína s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 5.950,00 ( Cinco Mil, e
Novecentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 364.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,

Apostilamento ao convênio n° 3970/94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIVINO LANDIA DE MINAS/MG, publicado no D.O.0 de
20/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 10.756,00 ( DezMil, e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 530.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à emita da Nota de Empenho n° 98NE56810, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.613,00, natureza de despesa
344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

e

Apostilamento ao convênio n° 1741/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIVINOPOLIS/MG, publicado no D.O.0 de 24/06/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramarJaneiro/98.Valor:R$ 273.578,00 ( Duzentos e Setenta
e Três Mil, e Quinhentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 11.639.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56811, de 19/02/98,
no valor de R$ 40.401,00, natureza de despesa 344041, fonte n° 122000000 - . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

e

Apostilamento ao convênio n° 6156/97, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitufa MUnicipal de DIVISA ALEGRE/MG, publicado no D.O.0 de 06/11/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de pr oteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 3.012,00 ( Três Mil, e Doze
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 251.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57189, de 19/02/98, no valor de R$ 451,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilatnento ao convênio n° 4018/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIVISOPOLIS/MG, publicado no D.O.0 de 20/01/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cr000grama:Janeiro/98.Valor:R$ 10.090,00 ( Dez Mil, e Noventa
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 506.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57137, de 19/02/98, no valor de R$ 1.513,00, natureza de
despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 7860/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DOM BOSCO/MG, publicado no D.O.0 de 03/12/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cron ograma:Janeiro/98.Valor:R$ 6.684,00 ( Seis Mil, e Seiscentos
e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 298.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
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cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E56812, de 19'02'98, no valor
de R$ 1.002,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°98NE57140, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.767,00, natureza de despesa 11 0 344041, fonte n" 12200(1000 . Data do apostilamento em
1902 199R, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 4207:94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DOM SILVERIGNIG. publicado no D.0.0 de 23 , 01 95,

Apostilamento ao convênio n" 053 , 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de ENGENHEIRO NAVARRO/MG, publicado no D.O.0 de
220595, vigência até 28 02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro;98.Valor:R$ 7.016,00 ( Sete
Mil, e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 391.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do .ENDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56818, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.052,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
I 902 1 1998, por JOSÉ .ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confortne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 4.194,00 ( Quatro Mil, e Cento e
Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 227.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56813. de 19/02 98, no valor
de R$ 629,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° %l695. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS DE MINAS/MG, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio no 134;95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de DONA EUZEBIA/MG, publicado no D.O.0 de 0741695,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 4.932,00 ( Quatro Mil, e
Novecentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
299.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE56814, de 19/02/98, no valor
de R$ 739,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

1212/95, vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 11.936,00 ( Onze
Mil, e Novecentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Niunero Total de
Alunos: 563.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE56819, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.790,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do àpostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3803/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DORES DO 1NDAIA/MG, publicado no D.O.0 de 11101/95,

Apostilamento ao convênio n° 4441/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ERVALIA/MG, publicado no D.O.0 de 13/10/97, vigência

DA EDUCAÇÃO e

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro/98.Valor:R$ 18.762,00 ( Dezoito Mil, e
Setecentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
930.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56815, de 19/02/98, no valor
• de R$ 2.814,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 25.904,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Novecentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .174.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08(142042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho mi 0 98NE56820, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.885,00, natureza de despesa if 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilatnento ao convênio n° 273'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DORES DO TURVO"MG, publicado no D.O.0 de 21 07 95,

Apostilamento ao com ênio n" 7261 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESPERA FELIZ:N1G, publicado no D.O.0 de 27/11/97,
vigência até 2802 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 7.384,00 ( Sete Mil, e Trezentos
e Oitenta e. Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 284.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56816, de 19.0298. no v alor
de R$ 1.107,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.

exercício de 1998, conforme indiLação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro .98.Valor.R$ 40.090,00 ( Quarenta Mil, e
No‘ ema Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .893.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°080421)42724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56821, de 19 02/98, no valor de R$ 6.013,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n'' 1220001)00. Data do apostilamento em 19/02;1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 068'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DORESOPOLIS 'MG, publicado no D.O.0 de 22;05:95,

Apostilamento ao convênio n" 0677 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESPINOSA:MG, publicado no D.0.0 de 30;07196. vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 720.00 ( Setecentos e Vinte
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 60.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho a'
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56817, de 19'02'98. no v alor de R$ 108,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19;02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos utna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 62.256,00 ( Sessenta e Dois Mil,
e Duzentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2,857.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE56822, de 19102;98, no valor
de R$ 9.338,00, natureza de despesa ir 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 088'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DURANDENG, publicado no D.O.0 de 02;005, vigência

Apostilamento ao com ênio n" 419794, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESTIVA:MG, publicado no D.O.0 de 23/01/95, vigência até

até 28/02/99. com o objetivo , de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensifio fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro.'98.Valor:R$ 11.780,00 ( Onze Mil, e
Setecentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 522.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do

280299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro:98.Valor.R$ 13.850,00 ( Treze Mil, e Oitocentos e Cinquenta Reais ).
Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 705.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
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recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56823, de 19 02'98, no valor de R$ 2.077,00. natureza de
despesa n" 344041, fonte n 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1995, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio o" 1289 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESTRELA DALVA MG, publicado no D.O.0 de 15 06 94.
vigência até 28• 0299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 9N.Valor:R$ 5.904,00 ( Cinco Mil, e
Novecentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 282.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L IG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho e 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56824. de 19 02 98, no valor
de RS 885,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02'1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETT1 - Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1291 , 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESTRELA- DO INDAIAMG. publicado no DOU de
l 5 06.'94, vigência até 28 02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 9N.Valor:RS 10.012,00 1 Dez
Mil, e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 447.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do .ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56825, de 19 02 95, no valor de R$ 1.501,00,
natureza de despesa n" 34404!, fonte o' 122000000. Data do apostilamento em 19(12 1998, por JOSÉ
ANTONTIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilarnento ao convênio if 1456:94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de EUGENOPOLIS MG, publicado no D.O.0 de 17 06,94,
vigência até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 16.450,00 ( Dezesseis Mil, e
Quatrocentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
770.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153 -173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE56826, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.467,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4019/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de EXTREMA/MG, publicado no D.O.0 de 20/01195, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 15.772,00 ( Quinze Mil, e
Setecentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
724.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE56827, de 19/02'98, no valor
de R$ 2.365,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 0539/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FELISBURGO/MG, publicado no D.O.0 de 11'07/96.
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cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56829, de 19 ,01'98, no valor
de R$ 2.345,00, natureza de despesa n" 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ir 052 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FERROS MG, publicado no .D.O.0 de 22

, 05:95, vigência até
25 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de protei nas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 25.272,00 ( Vinte e Cinco Mil, e Duzentos e Setenta e
Dois Reais j. Dias de atendimento: 20)) dias letivos. Número Total de Alunos: 1.140.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do INDE, códi g o da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho o°
05042(142724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE56830, de 19 f 02/98, no valor de R$ 3.790,00, natureza de
despesa ri" 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em 1902'l998. por JOSÉ ANTONIO
CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 7861'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FERVEDOURO/MG, publicado no D.01.1 de 03/12/97,
vigência até 28 0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de prote ínas.Cronograina:janeiro98.Valor:R$ 17.294,00 ( Dezessete Mil, e
Duzentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
768.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n 98NE57146. de 19 ,02 98, no valor
de R$ 2.594,00, natureza de despesa Ir' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio IV 1072 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FORMIGA/MG, publicado no D.O.0 de 10/0694, vigência
até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteína s,Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 98.360,00 ( Noventa e Oito Mil,
e Trezentos e Sessenta Reais ). Dias"de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.328.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos .à conta da Nota de Empenho n° 98NE56831, de 19/02/98, no valor
de R$ 14.754,00, natureza de despesa n o 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 387/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FORTALEZA DE MINAS/MG, publicado no D.O.0 de
25/08/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de protelnas.Cronograina:Janeiro198.Valor:R$ 2.466,00 ( Dois
Mil, e Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 125.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56832, de 19/02/98, no valor
de R$ 369,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir,Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 16,620,00 ( Dezesseis Mil, e
Seiscentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 524.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de' Empenho n° 98NE56828, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.493,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1705/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FORTUNA DE MINAS/MG, publicado no D.O.0 de
23'06/94, vigência até 28/02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários -à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de p roteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 3.914,00 ( Três
Mil, e Novecentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
213.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o' 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56833, de 19/02/98, no valor
de R$ 587.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n o 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4020/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FELIXLANDIA/MG, publicado no D.O.0 de 20/01/95.

Apostilamento ao convênio n° 3980/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FRANCISCO BADARO/MG, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronógrama:Janeiro/98.Valor:R$ 15.638,00 ( Quinze Mil, e
Seiscentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
777.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do

20/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 43.604,00 (
Quarenta e Três Mil, e Seiscentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 1.186.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30
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dias do cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 9SNE56834, de 19 02 98,
no ator de R$ 6.540,00, natureza de despesa n'344041. fonte o" 122000000 . Data do apostilamento em
19 , 02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLErn -Secretário-Executivo do FNDE.

cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE56838, de 190298. no valor
de R$ 3.135,00, natureza de despesa 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio o" 3994 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FRANCISCO DUMONTMG. publicado no D.O.L' de
20 01 95, s igência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos-necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto prontos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE„ garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma.Janeiro 98.Valorld 10.480000 ( Dez
Mil, e-Quatrocentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
262.A presente despesa correrá à conta do orçamento do 'ENDE, código da UG 15317$. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042'248 1 0128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56835. de 19 02 98. no alo r
de R$ 1.572,00, natureza de despesa n" 344041, fonte o" 122000000 . Data do apostilamento em
19/021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio 8223 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GOIANA MG, publicado no D.O.0 de 05'12 97. vigência-até
28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício- de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograina.Janeiro 98,Valor.R$ 2.374,00 ( Dois Mil, e Trezentos e Setenta e Quatro Reais
). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 164.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, adiria da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57165. de 19 02 98. no valor de R$ 356,00, natureza de
despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 729797, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FRANCISCOPOLIS MG, publicado no D.O.0 de 01 12 .97.

Apostilamento ao convénio n" 419494. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDLCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GONZAGA 'MG, publicado no D.0.12 de 210195, vigência

vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98. n/alor.R$ 18.624,00 ( Dezoito Mil, e
Seiscentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
530.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57204. de 190298, no alor
de R$ 2.793,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

até 2802 99, com . o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento "aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro'98.Valor:RS 20.420,00 ( Vinte Mil, e
Quatrocentos e Vime Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 563.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmehte, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56839, de 1902.98, no valor
de R$ 3.063,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 , 02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 500497, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FRUTA DE LEITE'MG, publicado no D.O.L' de 16'10.'97,
vigência até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98/Valor.R$ 30.520,00 ( Trinta Mil, e
Quinhentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.21 8.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, -código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57201, de 190298, no valor
de R$ 4.578,00, natureza de despesa n° 344041, fonte o" 122000000 . Data do apostilarnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio o' 49295, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GOUVEA'MG, publicado no D.O.0 de 1409/95, vigência
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Apostilamento ao convênio o' 4021,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FRUTALMG. publicado no D.0.13 de 20:1)1-95, s igência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor.R$ 40.092,00 ( Quarenta Mil, e Nov emita e Dois Reais ). Dias
de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.053.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56836, de 19.02.98, no alor de RS 6.013,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em 19,0/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.v

até 2R0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. premo s er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro.98.Valor:R$ L5.944,00 ( Quinze Mil, e
Nov ecentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 715,A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56840, de 19.'02.98, no valor
de R$ 2.391,00, natureza de despesa o' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com Mio n" 1947 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GOVERNADOR VALADARES`MG, publicado no D.O.0
de 28'06'94, vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 507.666.00 (
Quinhentos e Sete Mil, e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Ni:onero Total de Alunos: 21,253.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870128 Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56841.
de 190298, no valor de RS 76.149,00. natureza de despesa n" 344041, fonte o' 122000000 . Data do
apostilamento em 19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio rf 576697, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUANFIAES 'MG, publicado no D.O.0 de 27'10/97, vigência

Apostilamento ao convênio n° 683,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FUNILANDIA MG, publicado no DOU de 27.05.94,
vigência até 28;02199, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prumos- em o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 6.218,00 ( Seis Mil, e Duzentos
e Dezoito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 328.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FINIDE, código da I_1G 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56837, de 19,0298, no valor de R$ 932.00.
natureza de despesa n° 344041, fonte o' 122000000 .Datado apostilamento em 19021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.

até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.ValorRS 43 616,00 ( Quarenta e Três
Mil, e Seiscentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.006.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o' 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56842, de 19'02'98, fio valor
de R$ 6.542.00, natureza de despesa n" 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 , 02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7262 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GAMELEIRAS/MG. publicado no DOU de 27,11.97,

Apostilarnento ao convénio n" 171594. firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUAPE Tv1G, publicado no D.O.0 de 24/06'94, vigência até

vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural; à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protefnas.Cronograma:Janeiro '98.Valnr.R$ 20.902,00 ( Vinte Mil, e
Novecentos e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de Alunos. 840.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o' 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do

28 '0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução-do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 25.472,00 ( Vinte e Cinco Mil, e Quatrocentos e Setenta e
Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos: 1.159.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ÉNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, program de trabalho n"
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
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recursos .à conta da Nota de Empenho n' 98NE561443, de 19 02 98, no valor de RS 3.820,00, natureza de
despesa n" 34404-1, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 - Secretário-Executivo do ENDE.

crono grama, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56849, de 19:02.98, no valor
de RS I.289,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 1220(10000 . Data do apostamento em
191)2 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.

Apostamento ao convênio n" 0538 90. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARACIABA MG. publicado no DOU de 11 (17 90,
vigência até 28 02 99, com o objeth o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício . de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. proinos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 22.314.00 ( Vinte e Dois Mil, e
Trezentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos 925 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531'3, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56844, de 19 02 98, no N. Mor
de RS 3.347,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 245 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FIELIODORA NIG. 'publicado no D.O.LI de 070795.
s igência até 280299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
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exercício de 1991, conforme indicação a seguir:Objeto. prontos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e (19 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 4.880,00 ( Quatro Mil, e
Oitocentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 20(1 dias letivos. Número Total de Alunos: 269.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n` 9RNE56850, de 19 02 98, no x•alor
de RS 732,00. natureza de despesa n" 3441)41. fonte n" 12200)1000 . Data do apostilamento em
19)12 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n" 3998 94, firmado entre o FuNDO .NACiONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GL'ARANESIA MG, publicado no DOI' de 20 01 95,
igência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Pro grama Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro 98.Valor.R$ 26 '16,00 ( Vinte e Seis Mil, e
Setecentos e Dezesseis Reais ). Dias-de atendimento. 200 dias leis os. Número Total de Alunos 1 349.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 1-531 13, Gestão 15253,
programa de trabalho n's 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os, primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56845, de 1902'98, no s alor
de R$ 4.007.00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostamento em
19 ,011998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à coma do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 6.152,00 ( Seis Mil, e Cento e
Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 298.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 • Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" -98NE56851, de 19'02'98, no valor
de RS 922,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n' s 122(1000(1(1 . Data do apostilamento em
1902
. 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio rt° 0642 '96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARARA MG. publicado no D.O.0 de 22 07 96, igência

Apostamento ao com ênio n" 4022 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBIAMG, publicado no DOU de 200195, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 980 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDI CAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1BERTIOGA MG. publicado no DOU de 12 02 .96, vigência

até 2802 99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
28 02 99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados na educação prépré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de . escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 2.136,00 ( Dois Mil. e Cento e
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 26.252,00 ( Vinte e Seis Mil, e Duzentos e Cinquenta e
Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 1 7 8.A presente
Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 1.280.A presente despesa
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do cronograma. foram alocados
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56846, de 190298. no s alor de R$ 320.00,
recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE56852, de 19.'02.'98, no valor de R$ 3.937,00, natureza de
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19021998, por JOSÉ
despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19'02 1998, por JOSÉ ANTONIO
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostamento ao convênio n° 323/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARDA-MOR/MG, publicado no DOU de 07/0895,
vigência até 28/0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 24.654,00 ( Vinte e Quatro Mil.
e Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.085.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56847, de 19 ,02/98, no valor
de R$ 3.698,00, natureza de despesa n° $44041, fonte n° 122000000 . Data do apostamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio if 4193/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUIMARANIA/MG, publicado no D.O.0 de 230l-95.
vigência até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeirol98.Valor:R$ 4.336,00 ( Quatro Mil, e
Trezentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 254.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 1525$.
programa de trabalho ri° 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56848. de 19702,98, no valor
de R$ 650,00, natureza de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio if 841'96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GURINHATANG, publicado no D.O.0 de 20'01'97,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
eurcício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 8.594,00 ( Oito Mil, e
Quinhentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento • 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
386.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do

Apostilamento ao convênio n° 2775;94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBIRITENG. publicado no D.O.0 de 12/08/94, vigência até
28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 155.182.00 ( Cento e Cinquenta e Cinco Mil, e Cento e
Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.059.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ri° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56853, de 19/02/98, no valor
de R$ 23.277,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 818'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBITIURA DE MINAS/MG, publicado no D.O.0 de
12'12 '95, vigência até 28 ,02 199. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 3.056,00 ( Três
Mil, e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 180.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri' 98NE56854, de 19/02 198, no valor
de R$ 458,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19-02 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 420894, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBITURUNA/MG, publicado no D.O.0 de 23/01/95, vigência
até 2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 2.548,00 ( Dois Mil, e
Quinhentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
I54.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ri° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56855, de 19.02.98, no s alor
de R$ 382,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19.'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio a" 397494, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ICA RAI DE MINAS MG, publicado no D.O.0 de 20. 01 95,
vigência até 280299, com o Objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
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Apostilamento ao convênio n' 1736:94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de INDIANOPOLIS/MG, publicado no D.O.0 de 24/06/94,

exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na-educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 13204,00 ( Treze Mil, e
Duzentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 552.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ti° 981\1E57147, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.980,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIOCARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 . 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 13.066.00 ( Treze Mil, e
Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 600.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 080420427248701 28 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56860, de 19102/98, no valor de R$ L959.00,
natureza de despesa n°344041. fonte if 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3973'94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IGARAPE/MG, publicado no D.O.0 de 20/01/95, vigência

Apostilamento ao convênio n° 1501/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de INH.AUMA,MG, publicado no D.0.1.1 de 17/06/94, vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 26.030,00 ( Vinte e Seis Mil, e
Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .300.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do .FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56856, de 19/02/98. no valor de R$ 3.904,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma:Janeiro/98,Valor:R$ 17.588,00 ( Dezessete Mil, e
Quinhentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
754.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56861, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.638,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 058/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IGUATAMA/MG, publicado no D.O.0 de 22/05/95, vigência

Apostilamento ao convênio n" 3979/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de INIMUTABA/MG, publicado no D.O.0 de 20/01/95,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta *do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 11.610,00 ( Onze Mil, e
Seiscentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 712.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56857, de 19102/98, no valor
de R$ 1.741,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 12.338,00 ( Doze Mil, e
Trezentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 607.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n o 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56862, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.850,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 974/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IJACl/MG, publicado no D.O.0 de 31/01.'96. vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,

Apostilamento ao convênio n" 2780/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IPABAMG, publicado no D.O.0 de 12/08/94, vigência até

conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 1.932,00 ( Hum Mil, e Novecentos e Trinta e Dois Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 161.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 1 5 253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56858, de 19/02/98, no valor de R$ 289.00 ; natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento era 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 057/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de INCONFIDENTES/MG, publicado no D.O.0 de 22/05/95.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 4.682,00 ( Quatro Mil, e
Seiscentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
277.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9 8NE56859, de 19/02/98, no valor
de R$ 702,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO e

Apostilaniento ao convênio 110 5057/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de INDAIABIRA/MG, publicado no D.O.0 de 16110'97.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cr000grama:Janeiro'98.Valor:RS 24.832,00 ( Vinte e Quatro Mil,
e Oitocentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
660.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho 0 0 08042042724870128 . Inicialmente. para atender QS primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 9 8NE57174, de l9'02'98, no valor
de R$ 3.724,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000 000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.

28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cr000grama:Janeiro/98.Valor:R$ 8.042,00 ( Oito Mil, e Quarenta e Dois Reais ). Dias de
atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 550.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57145, de 1902/98, no valor de R$ 1.206,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122 000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio no 7298/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IPANEMA/MG, publicado no D.O.0 de 01/12/97, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 19.986.00 ( Dezenove Mil, e
Novecentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
899,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042 042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56863, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.997,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n o 773-95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1PATINGA MG, publicado no D.O.0 de 01/12/95, vigência
até 28-02 .99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício dé•ci
1998, conforme indicação a se guir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educaçã8i
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas -urbana e rural, à conta do Programa Nacional Ws
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 511.402,00 ( Quinhentos e Onze
Mil. e Quatrocentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
20.722.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042 042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56864. de 19/0198, no valor
de R$ 76.710.00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19.'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 380094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IRAI DE MINAS MG, publicado no DOU de 11(11 95,
vigência até 28/0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários a execução do mesmo no
exercício de 1995. conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 3.954,00 ( Três Mil. e
Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 249 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042 1248 1 0128 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56865, de 1 - 9 02 98, no alor
de R$ 593,00, natureza de despesa n" $44041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
19-02 1998, por JOSÉ ANTONIO 'CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 774.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAMARATI DE -MINAS.MG, publicado no D.O.0 de
01 12 95. vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à .conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratnaianeiro 98.Valor.R$ 5.668,00 ( Cinco
Mil, e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais j. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. $23,A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da -15G 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30-dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56871, de 19.02 98, no valor
de R$ 850,011, natureza de despesa n" $44041. fonte n" 1220110000 . Data do apostilamento em
1902 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.

Apostilamento ao convênio n° 2453 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITABIRA MG, publicado no D.O.0 de 08 0794, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 444297, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITANIBACURI MG, publicado no D.O.0 de 13.10,97,

DA

28 i 02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro 95 Valor-R$ 21$ 558,0(1 ( Duzentos e Treze Mil, e Quinhentos e
Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 8.987.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho 00 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56866, de 19 02 98, no v alor
de R$ 32.033,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 (I299 com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro;98.Valor:R$ 68,184.00 ( Sessenta e Oito Mil,
e Cento e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.280.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ir 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56872, de 19/02,98, no valor
de R$ 10.227.00. natureza de despesa 0 0 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 515'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITACARAMBI MG, publicado no D.0.1: de 23,05.94,

Apostilamento ao convênio 3820,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAMBE DO MATO DENTRO/MG, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 13.740,00 ( Treze Mil, e
Setecentos e Quarenta Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 851.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocaclos recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56867, de 19.'02.98, no valor
de R$ 2.061,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

11'0195, vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeira'98.ValorRS 8.028,00 ( Oito
Mil, e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 228.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56873, de 19102,98, no valor
de R$ 1.204,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3995 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAGUARAMG, publicado no DOU de 20,01.95, vigência

Apostilamento ao com ênio 083'95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAMOGIMG, publicado no DOU de 02.'06.'95, vigência

até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 11.380,00 ( Onze Mil, e
Trezentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 575.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56868, de 19,02 98, no s alor
de R$ 1.707,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 25'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1995, conforme indicação a seguir.Objeto promm er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional dê
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 17.108,00 ( Dezessete Mil, e
Cento e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 798.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 050420427245 7 0128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho 00 98NE56874, de 19.02.98, no valor de R$ 2.566,00,
natureza de despesa tf 344041, fonte n" 12200(1000 . Data do apostilamento em 19:021 998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 1701 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLk INIENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1TAJUBA MG, publicado no DOU de 23-06 94. vigência

Apostilamento ao com ênio tf 142594. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITANHANDU 'MG, publicado no DO.0 de 17.'06194,

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma;Janeiro.98.Valor.R$ 78.738,00 ( Setenta e Oito Mil,
e Setecentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
4.962.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56869, de 190298, nu valor
de R$ 11.717,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -. Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 25(12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 0 95, conforme indicação a seguir:Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro'98.Valor:R$ 7.560,00 ( Sete Mil, e
Quinhentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 574.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56875, de -19 02.98, no valor
de R$ 1.1',4 00. natureza de despesa n" 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4195/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAMARANDIBA J MG, publicado no D.O.0 de 23.'01'95,

Apostilamento ao convênio n° 1016,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de ITANHOMING, publicado no DOU de 14/03/96, vigência
até 28 . 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 22.678,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Seiscentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
918.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n^ 08042(142724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56876, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.401.00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 50.518,00 ( Cinquenta Mil, e
Quinhentos e Dezoito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.398.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56870. de 19'02.'98, no valor
de R$ 7.577,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apátilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 8224 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAOBIM MG, publicado no DOU de 05 12 97, vigência

SEÇÃO 3

207

Apostilam ento ao convênio n" 34395, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITUETA MG, publicado no D.O.0 de 14/08

até 28 ,02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com . cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteinas.Cronograma:janeiro 98.Valor:RS 23,422.00 ( Vinte e Três Mil, e
Quatrocentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.106,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56877, de 19 02 98, no valor
de R$ 3.513,00, natureza de despesa 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02;1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

195, vigência até
28 02 99, comia o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no-exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo-menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:janeiro 98.Valor:R$ 2.764,00 ( Dois Mil, e Setecentos e Sessenta e Quatro
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 151.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE. código da UG 15317$, Gestão 15253. programa de trabalho n"
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronoizrama, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho 98NE56883, de 19112-98. no valor de RS 414,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19-02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio o" 435 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA.EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAPAGIPE MG, publicado no D.O.0 de
06 09 95, vigência

Aposniamento ao convênio ir 3999 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITUIUTABA MG, publicado no D.0.1.1 de 20 '01 95,
vigência
até 28 02 00, com o Objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de

até 28 , 02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promm er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias -e 09 gramas de p roteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 9.468,00 1 Nove Mil, e
Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
495.A presente despesa correrá á conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
crotiograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56878, de 19 02 08, no valor
de RS 1.4211,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 3971 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1TAPEVA MG. publicado nb DOU de 20 01 95, vigência
até 28 ,0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:janeiro '98.Valor:RS 13.094,00 ( Treze Mil, e
Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 572.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n o 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE56879, de 190298, no alor
de R$ 1.964,00, natureza de despesa ri' 344041. fonte n o 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio if 3290/94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITATIAIUCUMG, publicado no D.O.0 de 13,1194.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro.98.Valor:RS 33.450,00 ( Trinta e Três Ivlil, e
Quatrocentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.447.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56880, de 19,0198. no valor
de R$ 5.017,00, natureza de despesa n° 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1677/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAU DE MINAS/MG, publicado no D.O.0 de 2106,94,
vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 37.914.00-( Trinta e Sete Mil, e
Novecentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.812.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE56881, de 19,02 , 98, no valor
de R$ 5.687,00, natureza de despesa n° 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3977/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAUNA/MG, publicado no D.O.0 de 20/01/95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas. Cronograma:Janeiro/98.V0l0r:R$ 97.086,00 ( Noventa e Sete Mil, e Oitenta e Seis Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.084.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho o'
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE56882, de 19'02/98, no valor de R$ 14.562,00. natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

1995, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pre-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Crotiograma.Janeiro 98.Valor:RS 99.968,00 ( Noventa e Nov e
Mil, e Novecentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 4.6 7 9.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de traballio Ir 08042( )42724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE568X4, de 19 02'98, no valor
de R$ 14.005,0ft. natureza de despesa n" $44041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 199N, por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao com ênio n" 2594 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITURAMA MG, publicado no DOU de 14.'07 94. vigência
até 28 02 90, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 20.878,00 ( Vinte Mil, e
OitocentoS e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .244.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ri° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56885, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.131,00, natureza de despesa n o 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19 , 02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio ri° 729997, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITUTINGA/MG, publicado no D.0.11 de 01;12/97. vigência
até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro.98.Valor:R$ 4.854.00 ( Quatro Mil. e
Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos . 275.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n' 08042042724870128 . Inicialinente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56886, de 19,02198, no valor
de R$ 728.00, natureza de despesa if 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 064396, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEWOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JABOTICATUBAS MG, publicado no D.O.0 de 22:07.96.
vigência até 28'02'99, cotia o objedvo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina.Janeiro 98.Valor.R$ 18.214.00 ( Dezoito Mil, e
Duzentos e Catorze Reais ). Dias de atenditnento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 798.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56887, de 19/02,98, no valor
de R$ 2.732,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio o' 145,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JACINTO/MG, publicado no D.O.0 de 07/06/95, vigência
até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
(998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural., à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uina refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 24.580,00 ( Vinte e Quatro Mil,
e Quinhentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 961.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE56888, de 19/02/98. no valor
de R$ 3.687,00, natureza de despesa o' 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEFFI -Secretário-Executivo do FNDE.
_
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Apostilamento ao convênio n" 056 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JACUI 'MG, publicado no DOU de 22 05 95, vigência até
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Apostilamento ao convênio tf 143 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JECEABA MG, publicado no D.011 de 07106 195, vigência

28 02'99, com o objetivo de-indicar os -recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de p roteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 8.586,19( Oito Mil, e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais 1.
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 390.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da LIG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograina. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56889, de 19 02 98, no valor de R$ 1.287.0(L natureza de
despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLE rn - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir:Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro 98.Valor:R$ 5.122,00 ( Cinco Mil, e Cento e
Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 288.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°081)420427241170128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri" 98NE56893, de 19 02 98, no valor de R$ 768,00,
natureza de despesa n°3441141, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em 19(12 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 3923-94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAGUARACU MG. publicado no DOU de 12 01 95,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na-educação pré-escolar e-no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:janeiro 98.Valor:R$ 1.526,00 ( Hum Mil, e
Quinhentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 77.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogramm foramalocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56890, de 19 029$, no valor
de R$ 228,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n' 1220110000 . Data do apostilamento em
19/021998,
por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com énio n" 1507 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JEQUERI MG, publicado no D.O.0 de 170694. vigência até
28 112 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto; promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, dá zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Crono g rama:Janeiro'98.Valor:.R$ 26.700,00 ( Vinte e Seis Mil, e Setecentos Reais ). Dias
de atendimento: 200 dias letivos. Número Total- de Alunos: 1.217.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do .ENDE, código da LIG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho , n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56894, de 19 ,02-98. no valor de R$ 4,005,00, natureza de
despesa n°3441)41, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 1992,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 976 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeinira Municipal de JAIBA MG, publicado no D.O.0 de 31 01'96, vigência até

Apostilarnento ao convênio n° 7862197. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JEQUITAI/MG, publicado no D.O.0 de 03/12/97, vigência

289i/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 41.056,(10 ( Quarenta e Hum Mil, e Cinquenta e Seis Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.29I.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57157, de 19/02'98, no valor de R$ 6.158,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98,Valor:R$ 36.390,00 ( Trinta e Seis Mil, e
Trezentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .552.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56895, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.458,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19102'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 2530/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JANAUBA MG, publicado no D.O.L I de 13'07'94. vigência

Apostilamento ao convênio n° 016,95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JEQUITIBA/MG. publicado no D.O.0 de 03/05/95. vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguirObjeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proternas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 93.086,00 (Noventa e Três Mil.
e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.473.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56891. de 190298, no valor
de R$ 13.962,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28.'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto, promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 30.218,00 ( Trinta Mil, e
Duzentos e Dezoito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.215.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56896, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.532,00, natureza de despesa ti° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2633-94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JANUARIAMG, publicado no D.O.0 de 22 07 94. vigência

Apostilainento ao convênio n" 1413 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JEQUITINHONHAMG, publicado no D.O.0 de 17/06/94,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguirObjeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Pro grama Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro'98.Valor:R$ 81.41290 ( Oitenta e Hum Mil,
e Quatrocentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.617.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56892, de 19-02 98, no valor
de R$ 12.211,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802.99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor:R$ 58.436,00 ( Cinquenta e Oito
Mil, e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.918.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253. programa de trabalho n°08042(142724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56897, de 19/0298, no valor
de R$ 8,765,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1902,1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4462197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAPONVAR'MG, publicado no D.O.0 de 13/10/97, vigência

Apostilamento ao convênio n° 3968+94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOAIMA/MG, publicado no D.O.0 de 20/01/95. vigência até

até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeirol98.Valor:R$ 26.772.00 ( Vinte e Seis Mil. e
Setecentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .069.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialtnente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57175, de l9102 98. no valor
de R$ 4.015,00. natureza de despesa n° 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à coma do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de protein as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 28.576,00 ( Vinte e Oito Mil, e Quinhentos e Setenta e
Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 832.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE56898. de 1992/98, no valor de R$ 4.286,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n° 122000000 Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 150094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOAO PINHEIRO MG, publicado no D.O.0 de 17 0694.
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 60.200,00 ( Sessenta Mil, e
Duzentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.702.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograrna, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56899, de 1902:98, no valor de R$ 9.030,00,
natureza de despesa n°344041. fonte ri" 122000000 . Data do apostilamento em 1902:1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 0451/96, firmado- entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOAQUIM FELICIO/MG, publicado no D.O.0 de 02.'07,96,
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Apostilamento ao convênio n" 3367,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÀO e a Prefeitura Municipal de JUVENILIATVIG, publicado no D.O_U de 11/09/97, vigência
até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro , 98.Valor:R$ 11.416,00 ( Onze Mil, e
Quatrocentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
466.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ir 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57164, de 19,02 ,98, no valor
de R$ 1.712,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
DA

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 5.226,00 ( Cinco Mil, e
Duzentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 201.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56900, de 190298, no ator
de R$ 783,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio 3794.94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGAMARMG, publicado no DOU de 11 01/95, vigência
até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 7.510,00 ( Sete Mil, e
Quinhentos e Dez Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 431.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56903, de 19,0198, no valor
de RS 1.126,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4463'97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOSE RAYDAWMG, publicado no D.O.0 de 13:1097,

Apostilamento ao convênio n" 1709,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA DA PRATAMG, publicado no D.O.0 de 23/06/94,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Crotiograma:Janeiro'98.Valor:R$ 14.064,00 ( Catorze Mil, e
Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 395.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57205, de 19'02.'98, no valor
de R$ 2.109,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro,98.Valor.R$ 31.526,00 ( Trinta e Hum Mil, e
Quinhentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.073.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56904, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.354,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3976'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JUATUBANG, publicado no D.O.0 de 20.'01'95, vigência

Apostilamento ao convênio n" 7863:97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA DOS PATOS/MG, publicado no D.O.0 de 03/12197,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alifnentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 42.108,00 ( Quarenta e Dois
Mil, e Cento e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos- 2.060.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57142, de 19.'02.'98, no valor
de R$ 6.316,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28:02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor:R$ 11.010,00 ( Onze Mil, e Dez
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 599.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ri°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56905, de 19/02,98, no valor de R$ 1.651,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19,0211998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 312/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de JUIZ DE FORA/MG, publicado no D.0.13 de 0505.'94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à-conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograrna:Janeiro/98.Valor:R$ 789.292,00 ( Setecentos e
Oitenta e Nove Mil, e Duzentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 34.524.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870128 Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56901,
de 19/02/98, no valor de R$ 118.037,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tr 4023,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA DOURADA,MG, publicado no D.O.0 de 20/01195,
vigência até 28,02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro198.Valor.R$ 18.106,00 ( Dezoito Mil, e
Cento e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 845.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE56906, de 19,02,98, no valor de R$ 2.715.00.
natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19/021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilarnento ao convênio n° 724/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JURAMENTO/MG, publicado no D.O.0 de 21'11/95,

Apostilamento ao com ênio 694,96, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA FORMOSA:MG, publicado no D.O.0 de 05/08196,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.ValoreRS 5.630,00 ( Cinco Mil, e
Seiscentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 265.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os 'primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos.à conta da Nota de Empenho n° 98NE56902, de 19'02'98, no valor
de R$ 844,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,'98.Valor:R$ 13.736,00 ( Treze Mil, e
Setecentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
678.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foratn alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56907, de 19,02,98, no valor
de R$ 2.060,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 722197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA GRANDE MG, publicado no D.O.0 de 271 1'97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 9R.Valor:RS 14.342,00 ( Catorze Mil, e
Trezentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
641.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57151. de 19'02/98. no valor
de RS 2.151.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n' 122000000 , Data do apostilamento em
19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamento ao convênio n o 1960/94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAVRAS/MG, publicado no D.O.0 de 29/06/94, vigência até
2802-99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de prote ínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 81.630,00 ( Oitenta e Hum Mil, e Seiscentos e Trinta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.908.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56913, de 19/02/98, no valor de R$ 12.244,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 612/95, finnado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA SANTA/MG, publicado no D,O.0 de 18/10/95.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronograma:Janeiro/98,Valor:R$ 45.3 06,00 ( Quarenta e Cinco
Mil. e Trezentos e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.61 7.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°98NE56908, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.795,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

17/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 1.500,00 ( Hum
Mil, e Quinhentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 125.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ri° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56914, de 19/02/98, no valor
de R$ 225,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento-ern 7
19/02/1 998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 861195, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAJINHA/MG, publicado no D.O.0 de 21/12/95, vigência

Apostilamento ao convênio n° 7263/97, fumado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LEME DO PRADO/MG, publicado no D.O.0 de 27/11/97,

Apostilamento ao convênio n° 1485/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LEANDRO FERREIRAJMG, publicado no D.O.0 de

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteína s.Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 29.798,0 O ( Vinte e Nove Mil, e
Setecentos e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.530.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°98NE56909, de 19/02;98, no valor
de R$ 4.469,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramarJaneiro/98.Valor:R$ 3.628,00 ( Três Mil, e
Seiscentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
181 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57187, de 19/02/98, no valor
de R$ 544,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 788'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAMBARIMG, publicado no D.O.0 de 0412,96, vigência

Apostilamento ao com, ênio ri° 2454:94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LEOPOLDINA/MG, publicado no D.0.0 de 08/07/94,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 15.2 98.00 ( Quinze Mil, e
Duzentos e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
835.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE5691 0, de 1902,98, no valor
de R$ 2.294,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de .3 .50: ,/
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 37.588,00 ( Trinta e Sete Mil, e
Quinhentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.066.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56915, de 19/02/98, no valor
de RS 5.638,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 345'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LARANJAUMG, publicado no D.O.0 de 1408.95, vigência

Apostilamento ao convênio n° 1432,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LIMA DUARTE/MG, publicado no D.O.0 de 17/06/94,

até 28/02/99, com-o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 8.682,00 ( Oito Mil. e
Seiscentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
419.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56911. de 19.02.98, no s , alor
de R$ 1.302,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 8.266,00 ( Oito Mil, e Duzentos
e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 431.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56916, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.239,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4001'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LASSANCUMG, publicado no D.O.0 de 20101,95, vigência

DA

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de prot einas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 15.65 0,00 ( Quinze Mil, e
Seiscentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 757.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE56912, de 19.02.98, no N. alor
de R$ 2.347,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0631'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LIMEIRA DO OESTE/MG, publicado no D.O.0 de

22'07'96, vigência até 28.'02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 5.964,00 ( Cinco
Mil, e Novecentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 259.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57139, de 19/02/98, no valor
de R$ 894,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 5005'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUISBURGO/MG, publicado no D,O.0 de 1610197,

vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 14.750,00 ( Catorze Mil, e
Setecentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 591 .A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 080420427248701-28 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57169, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.212,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1743/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUZ/MG, publicado no D.O.0 de 24/06/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 1 1.440,00 ( Onze Mil. e Quatrocentos e Quarenta Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 776,A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
reciksos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56917, de 19/02/98, no valor de R$ 1.716,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 541/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MACHADO/MG, publicado no DOU de 29/09/95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 28.280,00 ( Vinte e Oito Mil, e
Duzentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.386.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma; foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56918, de 19/02/98, no valor
de R$ 4,242,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 489/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, publicado no D.O.0 de
14/09/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 3.768,00 ( Três
Mil, e Setecentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 153.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56919, de 19/02/98, no valor
de R$ 565,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTÔNIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 7264/97, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MANHUACU/MG, publicado no D.O.0 de 27/11/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-esColar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 62.426,00-( Sessenta e Dois Mil,
e Quatrocentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.199.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56920, de 19/02/98, no valor
de R$ 9.097,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 244/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MANTENA/MG, publicado no D.O.0 de 10/07/95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 18.892,00 ( Dezoito Mil, e
Oitocentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.026.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56921, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.833,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 5269/97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARAVILHAS/MG, publicado no D.O.0 de 23/10/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteina s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 2.040,00 ( Dois Mil, e Quarenta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 170.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
080420427248 70128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56922, de 19/02/98, no valor de R$ 306.00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122 00000 O Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1874/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARIA DA FE/MG, publicado no D.O.0 de 28/06/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteína s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 17.046.00 ( Dezessete Mil, e
Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 885.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08 042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56923, de 19/02/98, no valor de R$ 2.556,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5006/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARIO CAMPOS/MG, publicado no D.O.0 de 16/10/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:j aneiro/98.Valor:R$ 10.508,00 ( Dez Mil, e
Quinhentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 486.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042 042 724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57177, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.576,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 973/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARLIERIA/MG, publicado no DOU de 31/01/96, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 6.784,00 ( Seis Mil, e
Setecentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
353.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 7248 70128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56924, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.017,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 169/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARMELOPOLIS/MG, publicado no D.O.0 de 21106/96.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 6.448,00 ( Seis Mil, e
-Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
297.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 0804204 2 724 8 70128 , Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56925, de 19/02/98, no valor
de R$ 967,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em
19/0211998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1 88 6/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARTINHO CAMPOS/MG, publicado no D.O.0 de
28/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e09 gramas de protein as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 13.814,00 ( Treze
Mil, e Oitocentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
793.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 1 5253,
programa de trabalho n° 0804204 27 248 70128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56926, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.072,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio IV 5 764'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARTINS SOA RES"MG, publicado no D.O.0 de 27 10 97,
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Apostilamento ao conv ênio n° 306294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATOZINHOSIMG, publicado no D.O.0 de 27/10/94,

vigência até 28 1 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograrna:Janeiro /98.Valor:R$ 10.882,00 ( Dez Mil, e
Oitocentos e Oitenta e Dois Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
474.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57186, de 190298, no valor
de R$ 1.632,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários á execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 40.450,00 ( Quarenta Mil, e
Quatrocentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Nútnero Total de Alunos:
2.287.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56930, de 19,02,98, no valor
de R$ 6.067,00, natureza de despesa tr 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 491/95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATA VERDE/MG, publicado no D.0.1.1 de 14.'09'95,

Apostilamento ao convênio ri' 1756,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATUTINA,MG, publicado no D.O.0 de 24/06/94, vigência

vigência até 28 1 02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de I998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro/98.ValorRS 10.114,00 ( Dez Mil, e Cento e
Catorze Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 494.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08 042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57136, de 19'02'98. no valor de R$ 1.517,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostamento em 19'02!1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

até 2 8 '02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 9 98, conforme indicação a seguir.Objeto, promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 1.424,00 ( Hum Mil, e
Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
114.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56931, de 19/02/98, no-valor
de RS 213,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7265/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATERLANDIA/MG, publicado no D.O.0 de 27;11/97,

Apostilamento ao convênio n° 2776;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MEDEIROS/MG, publicado no D.O.0 de 12/08/94, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 23.540,00 ( Vinte e Três Mil, e
Quinhentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 760.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56927, de 19'02/98, no valor
de R$ 3.531,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor:R$ 4.680,00 ( Quatro Mil, e
Seiscentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 236.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56932, de 19/02/98, no valor
de R$ 702,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° '725'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATEUS LEME 'MG, publicado no D.O.0 de 21 '11.95,

Apostilamento ao convênio n° 0596.96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MEDINAMG, publicado no D.O.0 de 22/07/96, vigência até
28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,

vigência até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir. Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor:R$ 26.238,00 ( Vinte e Seis Mil, e
Duzentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.3 64.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho IV 98NE56928, de 19 02 98, no v alor
de R$ 3.935,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro.98.Valor.R$ 53.640,00 ( Cinquenta e Três Mil, e Seiscentos e Quarenta
Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.551.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho .n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56933. de 19,02,98, no valor de R$ 8.046,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostamento em 19,02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7864'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATIAS CARDOSOMG, publicado no D.O.0 de 03.1197,

Apostamento ao convênio n° 7865.97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MENDES PIMENTEL;MG, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 48.684,00 ( Quarenta e Oito
Mil. e Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I.348.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57158, de 1902.98. no v ator
de R$ 7.302,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

03'12'97, vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 11.220,00 ( Onze
Mil, e Duzentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 494.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56934, de 19,0/98, no valor
de R$ 1.683,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2524'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATIPO'MG, publicado no D.O.0 de 13'07.'94, v igência até

Apostilamento ao convênio n° 434,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MERCES/MG, publicado no D.O.0 de 06109,95, vigência até
28'02 '99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograrna:Taneiro,98.Valor:R$ 12.682,00 ( Doze Mil, e Seiscentos e Oitenta e Dois Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 610.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 1253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56935, de 19/02;98, no valor de R$ 1.902,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19,02;1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI --Secretário-Executivo do FNDE.

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.ValorR$ 17.872,00 ( Dezessete Mil, e Oitocentos e Setenta e Dois
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.060.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56929, de 19'02'78, no valor de R$ 2.680,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 3827 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MESQUITA MG, publicado no D.O.0 de 11 01 95, vigência
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Apostilamento ao convênio 1898 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVINIENIO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MOEDA. MG , publicado no D.0.1; de 28 , 06,94, vigência até

até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 12.310,00 ( Doze Mil, e
Trezentos e Dez Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 621 .A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56936, de 19'0298, no valor de R$ 1.846,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em 1902 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronogratna.Janeiro,98,Valor.R$ 6.276,00 (-Seis Mil, e Duzentos e Setenta e Seis Reais ).
Dias de atendimento, 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 299.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 1 -5253, programa de trabalho n"
08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronogratna. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56942, de 19:0298. no valor de R$ 941,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19.02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ir 53695, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MINAS NOVAS/MG, publicado no D.O.0 de 290995.

Apostamento ao convênio n" 775 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONSENHOR PAULO-MG, publicado no D.O:U de

vigência até 28'02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:RS 110.144,00 ( Cento e Dez Mil, e
Cento e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.783.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho no 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronógrama, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56937, de 19/02.'98, no valor
de R$ 16.521,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - . Secretário-Executivo do FNDE.

01:1295. vigência até 2802'99, com o objeth o de indicar os recursos necessários à execução do tnesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma,Janeiro98.Valor.R$ 12,016.00 ( Doze
Mil. e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 593.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56943, de 19 02-98, no valor
de R$ 1.802,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convénio n° 1873/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MINDURI/MG, publicado no DOU de 28/06194, vigência

Apostilamento ao convênio n" 095,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE ALEGRE DE MINAS, MG, publicado no D.O.0 de

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 2.362,00 ( Dois Mil, e Trezentos
e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I 49.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56938, de 19102.'98, no alor
de R$ 354,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

02.'06,95, vigência até 28.02.'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 27.344,00 ( Vinte e
Sete Mil, e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: I .266.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 0 g042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros, 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56944, de 19,02.98.
no valor de R$ 4.101,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4024'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIRABELAINIG, publicado no D.O.0 de 20.01'95, vigência

Apostilamento ao conv ênio n" 863 . 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE AZUL MG, publicado no D.O.0 de 21.12 95:

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 39.320,00 ( Trinta e Nove Mil, e
Trezentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.221 .A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FivIDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56939, de 190298. no alor
de R$ 5.898.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000(100 . Data do apostamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mal. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, corri cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.'98.Valor.R$ 42.528,00 ( Quarenta e Dois
Mil, e Quinhentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. I .885.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FN DE, código .cla UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n°08042(142724871)128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos-à conta da Nota de Empenho n" 98NE56945, de 19 02 98, no valor
de R$ 6.379,00, natureza de despesa n" 344041, fonte o" 122000000 . Data do apostilamento em
19;021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilatnento ao convênio n° 433 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIRADOURO,MG, publicado no D.O.0 de 06 0995.
vigência até 28/02 ,99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNA E. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteinas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 8.570,00 ( Oito Mil, e
Quinhentos e Setenta Reais ), Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 405.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56940, de 9 02 98, no valor
de R$ 1.285,00. natureza de despesa n" 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilatnento ao convênio n" 375994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA , EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE BELO MG. publicado no D.0.11 de 111)1 95.
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promovei o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e nu ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 granias de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 16.530.00 ( Dezesseis Mil, e
Quinhentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 779.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. .Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronoQrama. foram alocados recursos à conta da Nota-de Empenho n" 981\1E56946. de 19112 98. no valor
de R$ 2.479.00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19:02-1998, por JOSÉ AN"FONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

- Apostilamento ao convênio n° 3749'94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIRALMG, publicado no D.O.0 de 11.01 95, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 1702 94. firmado emre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE CARMELO MG, publicado no DOU de 23 06 94.

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 14.508,0(1 ( Catorze Mil, e Quinhentos e Oito Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 691,A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE5694 1, de 19'0298, no alor de R$ 2.176,00, natureza de
despesa 00 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 1902
. 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetiv o de- indicar os recursos necessários à execução do Mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promovei o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNA E. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 40:020,00 ( Quarenta Mil. e
Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.019.A presente despesa
correrá à conta do orçamento tio ENDE, código da UG 153173. Gesta-o 15253, programa de trabalho o"
08042042724870128 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à contada Nota de Empenho n' 98NE56947, de 19-0298. no alor de R$ 6,003.00, natureza de
despesa n" 344041, Fonte n" 122000000 . Data do apostamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CA RLETTI - Secretário-Executivo do INDE.
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Apostilamento ao convênio n" 9604 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEN \ OLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE FORMOSO MG, publicado no D.O,U de IS 12 97.
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Apostilamento ao convênio n" 9605 .97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MUNHOZ 'NIG, publicado no D.O.0 de 1812.97, vigência

vigência até 28 . 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199R, conforme indicação a seguir-Objeto- promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo , menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor.R$ 25.848,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Oitocentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento • 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
691.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57202, de 19 02 95, no v alor
de R$ 3.877,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilatnento em
19 , 02:1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98,Valor:R$ 7.734,00 ( Sete Mil, e
Setecentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento, 200 dias letivos. Número Total de Alunos;
354.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 15317$, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE56952, de 19 0298, no valor
de R$ 1.160,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 641$97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE SIA° MG, publicado no D.O.0 de 10 11 97.

Apostilamento ao com ênio n'' 2506 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MURIAE MG, publicado no D.O.0 de 13 07,94, vigência até

vigência até 250299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir Objeto promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor.R$ 10.592,00 ( Dez Mil, e
Quinhentos e Noventa e Dois Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
675.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253.
progratna de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE56949, de 19 02.98, no alor
de R$ 1.588,00, natureza de despesa n° 344041, fonte rf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confonne indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na eduCação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro:98.Valor.R$ 129.646,00 ( Cento e Vinte e Nove Mil, e Seiscentos e
Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.738.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56953. de 19.02.98, no valor
de R$ 18.962,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2740'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTES CLAROS 'MG, publicado no D.O.0 de 05,08.94,

Apostilamento ao convênio n° 1703.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MUZAMBINHO,MG, publicado no D.O.0 de 23/06/94,

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1995. conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 544.098,00 ( Quinhentos e
Quarenta e Quatro Mil, e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 22 490.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870(28 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56948, de 19.02.98,
no valor de R$ 81.614,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro;98.Valor:R$ 23.706,00 ( Vinte e Três Mil, e
Setecentos e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.125.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56954, de 1902/98, no valor
de R$ 3.555,00. natureza de despesa tf 344041, fonte n° 1-22000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7866'97, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTEZUMA 'MG, publicado no D.O.0 de 03'1297,

Apostilamento ao convênio tf 4026,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NANUQUENG, publicado no D.O.0 de 20/01/95. vigência

vigência até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1995, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Progratna Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 26.880,00 ( Vinte e Seis' Mil, e
Oitocentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 672.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57154. de 19'02'98, no valor
de R$ 4.032,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor:R$ 45.884,00 ( Quarenta e Cinco
Mil, e Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.300.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56955, de 19/02/98, nd valor
de R$ 6.882,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do ENDE.

Apostilamento ao convênio n° 093'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MORADA NOVA DE MINAS 'MG. publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 7266,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NAQUE,MG, publicado no DOU de 27/11/97, vigência até

02/0695, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1995: conforme indicação a seguir.Objeto . promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 11.720,00 ( Onze
Mil, e Setecentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento" 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 643.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros. 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56950. de 19'02'98, no valor
de R$ 1.758,00, natureza de despesa tf 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento eia
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

2802.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 2.314,00 ( Dois Mil, e Trezentos e Catorze Reais ). Dias
de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I 73.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57160, de 19,02,98, no valor de R$ 347,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em 19/011998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4025'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MORRO DA GARCA'MG, publicado no D.O.0 de 20'01'95.

Apostilamento ao convênio tf 5007.97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NATALANDIA/MG, publicado no DOU de 16/10/97,

vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, cotn cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 6.988,00 ( Seis Mil, e
Novecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Nútnero Total de Alunos:
3$5.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56951. de 19'02'98, no valor
de R$ 1.048,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 3.480,00 ( Três Mil, e
Quatrocentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento, 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 178.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE57170, de 19/02/98. no valor
de R$ 522,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 144-95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NATE.RC1AMG, publicado no D.O:1J de 0706 195, vigência

até 28 f02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir,Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 5.426,00 ( Cinco Mil, e
Quatrocentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
297.A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870128 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56956, de 19112 98, no valor
de R$ 813,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilatnento em
194111998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.
Apostilamento ao convênio n 0 7867 197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NAZARENO/MG, publicado no D.O.0 de 03 12 97, vigência
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Apostilamento ao convênio n° 5058;97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA PORTEIRINRA/MG, publicado no D.O.0 de
16'10 97, vigência até 28 , 02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 198.Valonld 9.672,00 ( Nove
Mil, e Seiscentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 20)) dias letivos. Número Total de
Alunos: 5I2.A presente despesa correrá à conta dc orçamento do FNDE, código da 1JG 153173, Gestão
1525$, programa de trabalho n°08)142042724870128 . inicialmente, para atender os primeiros 30-dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57206, de 190298. no valor
de R$ 1.450,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 • Data do apostilamento em
19 02-1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 8.426,00 ( -Oito Mil, e
Quatrocentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
414.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota.de Empenho tr 98NE56957, de 19'02'98, no valor
de R$ 1.263,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 5770 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVORIZONTE MG, publicado no D.O.0 de 27/10197,
vigência até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 7.424,00 ( Sete Mil. e
Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais ), Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
306.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56961, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.113,00. natureza de despesa if 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE,

Apostilamento ao convênio n° 5008/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA BELEM/MG, publicado no D.O.0 de 16/10/97,

Apostilamento ao convênio n° 1693/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OLIVEIRA/IvIG, publicado no DOU de 22/06/94, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação.4 Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.ValonR$ 3.466,00 ( Três Mil, e
Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I78.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma; Riram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57203, de 19'02/98, no valor
de R$ 519,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confome indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 36.318,00 ( Trinta e Seis Mil, e
Trezentos e Dezoito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.043.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56962, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.447,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 316.'95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLMNIENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA ERA,'MG, publicado no DOU de 01,08 95, vi gência

Apostilamento ao convênio n" 1755'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ONCA DE P1TANGUI,MG, publicado no D.O.0 de

até 28 102 1 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escólar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
'Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro.98.Valor.R$ 21.966,00 ( Vinte e Ruin Mil, e
Novecentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.071.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56958, de 19 02.98, no valor
de R$ 3.294,00, natureza de despesa n o 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

2406 194, vigência até 28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 199.8, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro .98.Valor:R$ 4.658,00 ( Quatro
Mil, e Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Náinero Total de
Alunos. 226.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE56963, de 19 02'98. no valor
de R$ 698,00, natureza de despesa n" 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
1902-1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilarnento ao convênio tf 0595.96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENN . OL \ !MENTO
e a Prefeitura Municipal de NOVA MOD1CA,MG, publicado no DOU de 2207
, 96,
vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro.'98.Valor.R$ 12.532,00 ( Doze Mil, e
Quinhentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento, 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
398.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56959, de 19 0298. no valor
de R$ 1.879,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n" 500997, firtnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ORATORIOS,MG, publicado no DOU de 16110 97,
vigência até 280299, com o ebjetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à comuto Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 4.652,00 ( Quatro Mil, e
Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
257.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57180, de 19'02.98, no valor
de R$ 697,00, natureza de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19102,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 559.'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA PONTE:MG, publicado no D.0.1; de 24,05.94.

Apostilamento ao convênio n" 576397, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ORIZANIA 'MG, publicado no D.O.0 de 27 10.97, vigência

vigência até 28102'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação EsColar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor.R$ 18.184,00 ( Dezoito Mil, e
Cento e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 883.A.
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56960, de 190298, no valor
de R$ 2.727,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000006 . Data do apátilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 6.328,00 ( Seis Mil, e Trezentos
e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 308.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870128 , Inicialmente, .para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56964, de 19 02 98. no valor de R$ 949,00.
natureza de despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilarnento em 19'02'1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao com ênio n" 1484 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OURO BRANCO'MG, publicado no D.0.1' de 17 96 94,

Apostilamento ao com ênio n° 1060'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARA DE MINAS.MG, publicado no D.O.0 de 10/06/94,

vigência até 28 92 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 127.832,00 ( Cento e Vinte e
Sete Mil, e Oitocentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total de
Alunos: 6.098.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531-3, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56965, de 190298. no salor
de R$ 19.151,00, natureza de despesa ir 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 '02'99, om o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramalaneiro 98.Valor.RS 102.188,00 ( Cento e Dois Mil,
e Cento e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos,
5 340 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 0 9042042 7 24870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados-recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56971, de 19:02;98. no valor
de R$ 15 328,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Pata do apostilamento em
191 02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n° 1424 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OURO PRETO ',NIG, publicado no D.O.0 de 17 06 94,

Apostilamento ao com, ehio n° 69794. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA.EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARACATUMG, publicado no D.O.0 de 27:05.'94, vigência

vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro .98.Valor.R$ 104.340,00 ( Cento e Quatro
Mil, e Trezentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
4.978.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56966, de 19 02'98, no valor
de RS 15.651,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEM - Secretário-Executivo do FNDE.

até 290299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e ntral, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 190.056,00 ( Cento e Noventa
Mil, e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
g 922 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 080420427248 70128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56970, de 1992.98, no valor
de R$ 28.508,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em.
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n0 5765 97, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PADRE PARAISO MG, publicado no D.0.1: de 27 1097,

Apostilamento ao COM bio n° 135 95, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARAISOPOLIS.MG , publicado no D.O.0 de 07.'06/95,

vigência até 28.9299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 58.692,00 ( Cinquenta e Oito
Mil, e Seiscentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.615.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho ir 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56967, de 19 9298, no salor
de R$ 8.803,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 994, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro.'98.Valor:R$ 12.822,00° ( Doze Mil, e
Oitocentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
701 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE56972, de 19.02.98, no valor
de R$ 1.923,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5010/97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAI PEDRO/MG, publicado no D.O.0 de 16'10/97, vigência

Apostilamento ao convênio n° 317,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARAOPEBAMG, publicado no D.O.0 de 07/08/95,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 22.920,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Novecentos e Vinte Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 573.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°98NE57188, de 19.'02'98, no valor
de R$ 3.438,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.'02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 33.446,00 ( Trinta e Três Mil, e
Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.743.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Notado Empenho ri" 98NE56973, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.016,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0601/96, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAINEIRAS 'MG, publicado no D.O.0 de 22'07'96, vigência

Apostilamento ao convênio ri" 275,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PASSA QUATRO/MG, publicado no D.O.0 de 21/07/95,

até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1999, conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 7.528,00 ( Sete Mil, e
Quinhentos e Vinte e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
380.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56968, de 19 '02'98, no valor
de R$ 1.129,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.92;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor:R$ 71.146,00 ( Setenta e Hum Mil,
e Cento e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.990.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56975, de 19/02/98, no valor
de R$ 10.671,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 547/94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALMAMG, publicado no D.0.1! de 2495 '94, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 2045,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PASSABEM/MG, publicado no D.O.0 de 01/07/94, vigência

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamentar, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 8.520,00 ( Oito Mil, e Quinhentos e Vinte Reais ). Dias de
atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 423.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56969, de 19/02/98, no valor de R$ 1.278,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28.'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro/98.Valor:R$ 3.598,00 ( Três Mil, e
Quinhentos e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
161.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Notado Empenho n° 98NE56974, de 19/02/98, no valor
de R$ 539,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 1488 194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PASSOS/MG, publicado no D.O.0 de 17'06'94, vigência até
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Apostilamento ao convênio 11° 7869/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL r'S DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAVA0//v1G, publicado rhe, D.O.0 de 03/12/97, vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98,Valor:R$ 68.950.00 ( Sessenta e Oito Mil, e Novecentos e Cinquenta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.409.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da l/G 153173, Gestão 15253, programa de trata la-g, n^
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56976, de 19/02/98, no nl rir de R$ 10.342,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do ar;_in zliamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo drj Frs)DE.

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessaàõs à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promovti o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, ,J .,-, zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar- PNA E, gar mlindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas_ cronograma:Janeiro;98.Valor:R$ 22.172.00 ( Vinte e Dois Mil, e Cento e Setenta e Dois
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 709.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56981, de 19102/98, no valor de R$ 3.325,00, natureza de
despesa n' 344041, fonte ti° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02í1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamente, ao Convênio n° 7868/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PATIS/MG, publicado no D.0.0 de 03'12/97, vigência até
2R/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 32.700,00 ( Trinta e Dois Mil, e Setecentos Reais ). Dias
de atendimento . 200 dias letivos. Numero Total de Alunos: 1.038.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57207, de 19/02/98, no valor de R$ 4.905,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 726 ;95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PECANHAIMG, publicado no Dali de 21/11/95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro;98.Valor.R$ 53.560,00 ( Cinquenta e Três
Mil, e Quinhentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I,339.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE56982, de 19/02/98, no valor
de R$ 8.034,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2455/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PATOS DE MINAS/MG, publicado no D.O.0 de 08/07/94,

Apostilamento ao convênio tf 787097, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL;MG, publicado no D.O.0 de 03/12/97,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 170.936,00 ( Cento e Setenta
Mil, e Novecentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 7.884.A presente desPesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°98NE56977, de 19/02/98, no valor
de R$ 25.640,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro;98.valor.R$ 65.346,00 ( Sessenta e Cinco
Mil, e Trezentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.880.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota -de Empenho n° 98NE56983, de 19/0/98, no valor
de R$ 9.801,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1768/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PATROCINIO/MG, publicado no D.O.0 de 24'06.'94.

Apostilamento ao convênio n" 4464,97, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRA RON1TA;MG, publicado no D.O.0 de 13;10/97,

vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 64.708,00 ( Sessenta e Quatro
Mil, e Setecentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.395.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cMnograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°98NE56978, de 19/02/98, no valor
de R$ 9.706,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigencia até 28102;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação à seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna.Janeiro.98.Valor.R$ 21.610,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Seiscentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 927.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57190. de 19/U1 98, no valor
de R$ 3.241,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1752/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PATROCINIO DO MURIAE/MG, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 972;95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRA DO ANTANG, publicado no D.O.0 de 31/01/96,

24/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto • promover o atendimento aos alunos
matriculados- na ecinça0 0 pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro'98.Valor:R$ 5.932,00 ( Cinco
Mil, e Novecentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 26I.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°98NE56979, de 19'02'98, no valor
de R$ 889,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover c: atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 10.672,00 ( Dez Mil, e
Seiscentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
348.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56984, de 19/02.98, no valor
de R$ 1.600.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento, em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 240/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAULA CANDIDO/MG, publicado no D.O.0 de 07/07/95,

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRA DO INDAIA/MG. rt'lablicado no D.O.0 de 27/01/95,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 15.404,00 ( Quinze Mil, e
Quatrocentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 789.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeinS "30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56980 , ',4 é 19102;98, no valor
de R$ 2.310,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . bata do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executà .vo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 4267194, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
vigência até 28/02;99, com o objetivo de indicar os recursos -necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. r,',-omover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamenta„ da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garintindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de: -proteinas.Cronogratna:Janeiro/98.Valor:R$ 4.988,00 ( Quatro Mil, e
Novecentos e Oitenta C. Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
264.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5698,5, de 19/02/98, no valor
de R$ 748,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/011998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

-ORIGINAL COM DEFEITO'
41It

218

SEÇÃO 3

DIÁRIO OFICIAL

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamento :'9nvenio c" 08 7 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura NL
i;2!eical de PEDRAS DE MARIA DA CRUZ MG, publicado no D OU
1,.-+j et iv o de indicar os recursos necessários à execução do
de 02 06 95, igência até 28 02 9. Com
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a Objeto proinos
er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamentai, 2 zona s urbana e rural, a conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNA E, garantindo pelo menos :Ima refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinasfronograma.Janeiro 98.Valor.R5 \ ( Oito
Mil, e Nos ecentos e Vinte Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de Alum"
223.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n'' ON042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n 98NE57150. de 191)2 98, no salor
de RS 1.338,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 Secretário-Executis o do FNDE.

Apostamento ao convênio IV 1479 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDI'CAÇÃo e a Prefeitura Municipal de PERDIZES MG, publicado no D.O.0 de 17 , 06-94, vigência
até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 LAN, conforme indicação a seguirObjeto. prontos er o
atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e ou gramas de proteínas Cronograma,Janeiro 98.Valor.RS 7.536,00 ( Sete Mil, e
Quinhentos e Trinta e Seis Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letix os. Número Total de Alunos:
4Z 5 presente despesa correrá à conta do orçamento do 1--NDE, código da UG 153173, : Gestão 15253,
080420427248 7 0128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
progratna de trÊ:l lho
cronoerama, foram aluados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56991, de 19029%, no valor
de RS' 1.130,00, natureza de despesa c' 344041. fonte c" 122000000 . Data do apostamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - SecretárjO- Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n" 4266 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRfNOPOLIS MG, publicado no D.0.1' de 27 Cl 95.

Apostilamento ao convênio 1227 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL. DE DWYOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PERDOES; G. publicado no D.0.1.* ' 1(' 14 ,004, vigelida

DA EDUCAÇÃO

vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias -e 09 gramas de proteínas Cronograma-Janeiro 98 Valor:R$ 3.736,00 ( Três Mil, e
Setecentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
218.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da LIG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta-da Nota de Empenho ri° 98NE56986, de 190298, no valor
de R$ 560,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na edic.ução
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro, 98.Valor:R$ 32.380,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Trezentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1A36.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56992, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.857,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
191011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE,

Apostilamento ao convênio if 3727'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRO LEOPOLDO/MG, publicado no DOU de 11'01'95,

Apostilamento ao convênio ri° 787197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de PERIQUITOMG, publicado no D.O.0 de 03/12/97, vigência
até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguirObjeto, promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro , 98.Valor:R$ 28.406.00 ( Vinte e Oito Mil, e
Quatrocentos e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.218.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57185, de 19/02198, no valor
de R$ 4.260,00, natureza de despesa n o 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 86.374,00 ( Oitenta e Seis Mil. e
Trezentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.084.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56987. de 190298, no valor
de RS 12.956,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 787197. Firmado entre o FUNDO NACIONAL DE

DA EDUCAÇÃO e

DA EDUc AçA n e 3 Prefeitura Munici pal de PEQUERI MG, publicado no D.O.1' de 03 1297. vigência

Apostilamento ao com ênio n's 28594, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIEDADE DE PONTE NOVA/1\1G, publicado no D.O.0 de

até 28'01'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execuçáo do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro "98.Valor:R$ 1.524,00 ( Hum Mil', e
Quinhentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias dê atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de Alunos.
127.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho ri° 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à-conta da Nota de Empenho n" 98NE56988, de 190298, no valor
de R$ 228,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ir 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

1 5 0694. igência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no ey,erefeir; de 199S., conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma..laneiro:98.Valor:R$ 17.446.00 (
Dezessete Mil, e Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 755.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56993, de 19,02;98,
no valor de R$ 2.616,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 .Datado apostilamento em
1902;1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 05595. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO eis Prefeitura Municipal de PEQUI 'MG, publicado no DOU de 22'05 95, vigência até

Apostilamento ao conv ênio n" 05495, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIEDADE DO RIO GRANDE:MG, publicado no D.O.0 de

28'02'99, com o 'objetive de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objetó: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à-conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 35 0 -quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 2598,00( Dois Mil, e- Quinhentos e Noventa e Oito Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos . 122.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173. Gestão 15253. programa de trabalho ri°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 , dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56989, de 190298, no valor de RS 389,00, natureza de
desf,';:sa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

22 05 95. igència até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 199%, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da wmas urbana e rural, à coMa do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 6.466,00 ( Seis
Mil, e Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 344.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE56994, de 19,0198, no valor
de R$ 969,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 ,02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI.- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 403094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDucAçÀo e a Prefeitura Mnnicipal de PERDIGAO/MG. publicado no D.O:lide 2301 95, N igência

Apostilamento ao convênio n" 730097, firmado entre 0 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIEDADE DOS GERAIS:NIG, publicado no D.O.0 de

até 28.'02:99, com o objetivo de inti jC;Ir os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. pri";:Il over o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas uri.M a e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos ti a refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Crono gram mialleiro 98.Valor.R5 3 190,00 ( Três Mil, e Cento e
Noventa Reais ). Dias- de atendimento. 200- dias letivos. Número Total -de Alunos. 204.A presente
_despesa correr-Cã conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de
trabalho n" 080420'42724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
Jocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9NNE56990. de 19 02 98, no valor de RS 478,00,
natureza de despesa n" 344041. fonte c" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
AN TONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

01 [297. vigência até 28 02 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos abanos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro.98.‘'alor:RS 7.254,00 ( Sete
Mil. e Duzentos e Cinquenta- e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias fetis os. Número Total de
279-A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253 , prodajna de trabalho n" 0804204272487012% . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogram:1, foram a n;:?fados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56995, de 190298, no valor
de R$ 1.088,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 199%, por JOSÉ ANTONIO CO.LETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio ir 5059 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO , e a , Prefeitura Municipal de -PINTOPOLIS MG, publicado no DOU de 16 10 97,

Apostilamento ao com ênio n" 5270 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO-e a Prefeitura Municipal de PIRAPORA MG, publicado no D.O.0 de 23 . '10-97, vigência

vigência até 28:02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98:Valor-R$ 17 528,00 Dezessete Mil, e
Quinhentos e Vinte e Oito Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos.
490.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 15313. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 311 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9MNE57194, de 1 9 12 98 , no valor
de R$ 2.629,00, natureza de despesa n' s 344041, fonte u 122000000 . Data do apostilamento em
. 1998, por JOSE ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
1902

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir:Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 71.050,00 ( Setenta e Hum Mil,
e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Número Total de Alunos. 3.752.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de
trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender US primeiros $0 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57001, de 191)2 98, no valor de R$ 10.657,00,
natureza de despesa n" 344041, fonte ri' 122000000 . Data do apostilamento em 19 , 02 1998, por JOSÉ
ANTONIOCARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilatnento ao convênio IV 1696 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRACEMA MG. publicado no D.O U de 23 06 94, vigência

Apostilamento ao com ênio 1286 94, firmado entre o Fl 'NDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRAUBA MG, publicado no 0.0.0 de 15 06,94, vigência

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor:R$ 13.340,00 1 Treze Mil, e
Trezentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos Número Total de Alunos- 624 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56996. de 19(12 95, no v alor
de R$ 2,001,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilatnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE"fTI -Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Ohjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 6.848,00 ( Seis Mil, e
Oitocentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
454.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ONDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57002, de 19.02,98, no valor
de R$ 1.027,00, natureza de despesa n" 344041. fonte IV 122000000 . Data do apostilamento em
19011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ONDE.

Apostilamento ao convênio n° 628/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRAJUBA TMG, publicado no DOU de 231095, vigência

Apostilamento ao com ênio n 0 390594, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PITANGUUMG, publicado no D.O.0 de 12-01/95, vigência

até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 3132,0(1 ( Três Mil, e Cento e
Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letiv os. Número Total de Alunos. 212 A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE56997, de 19'02'98, no valor de R$ 469,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19021998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do _ONDE.

até 28'02 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 9 98, conforme indicação a seguirObjetu. promover o atendimento dos alunos matriculados na educação
pié-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina.Janeiro 98.Valor.R$ 17.618,00 ( Dezessete Mil, e
Seiscentos e Dezoito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.082.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57003, de 19,02,98, no valor
de R$ 2.642,00, natureza de despesa if 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 495 '95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRANGA.'MG, publicado no D.0.1: de 140995, vigência

Apostilamento ao com ênio n" 325094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIUMHING, publicado no D.O.0 de 07.12;94, vigência até

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas dá proteinas.CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 39.832,00-( Trinta e Nox e Mil, e
Oitocentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos
1.315.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 1525$,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56998, de 19'02'98, no valor
de R$ 5.974,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE'TTI - Secretário-Executivo do ENDE.

2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogratna.Janeiro 98.Valor.R$ 55.522,00 ( Cinquenta e Cinco Mil, e Quinhentos e Vinte e
Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.612.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57141, de 1 9 . 2 . 9 8 , no valor de R$ 8.328.00, natureza de
despesa n°344041. fonte ri° 1220000(10 . Data do apostilamento em 19 D2.1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio if 444397, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRANGUIN1-10 'MG, publicado no D.O.0 de 131097.

Apostilatnento ao com ênio n" 4031 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PLANURA'MG, publicado no D.O.0 de 20.'01'95, vigência

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promm er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 12.872,00 ( Doze Mil, e
Oitocentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
592.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56999, de 19'02'98, no valor
de R$ 1.930,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ONDE.

até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
199 8 , confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 5.834,00 ( Cinco Mil, e
Oitocentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
317.A preserite despesa correrá à conta do orçamento do ONDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57004, de 19.02.98, no valor
de R.$ 875,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1287.'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRAPETINGA 'MG, publicado no D.O.0 de l5'06'94.

Apostilamento ao convênio if 167494. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de POCOS DE CALDAS 'MG, publicado no D.O.0 de 22/06,'94,

vigência até 28!02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro T98.Valor:R$ 10.982,00 ( Dez Mil, e
Novecentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
606.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57000, de 19'02'98. no valor
de R$ 1.647,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confomie indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro '98.Valor.R$ 233.082,00 ( Duzentos e Trinta
e Três Mil, e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
10.943.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ONDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57005, de 19.02.98. no valor
de R$ 34.962,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do ONDE.
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Apostilatnento ao convênio n' 0682 96, firmado entre o FUNDO-NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PONTE NOVA MG, publicado no D.O.0 de 31-0 7 96,
vigência até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 45.312,00 ( Quarenta e Cinco
Mil, e Trezentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias leti n os. Número Total de Alunos:
2.460.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão l5253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57006, de 19 029$, no valor
de R$ 6,796.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 112 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5758 9 7, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PONTO CHIQUE MG. publicado no DOU de 27 10.97,
vigência até 28 02-99, com o objetik o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 8.048,00 ( Oito Mil, e Quarenta
e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 225.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do .ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n''
08042042724870, 128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57208, de 19 02 98, no valor de R$ 1.207,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 191)2 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 575697, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PONTO DOS VOLANTES MG, publicado no D.O.0 de
27/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - .PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro'98.Valor:RS 39.440,00 ( Trinta
e Nove Mil, e Quatrocentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 986.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho ri° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do'
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5719I, de 19/0298, no valor
de R$ 5.916.00, natureza de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1692194. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTEIRINHA/MG, publicado no D.O.0 de 22/06/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro/98.Valor:R$ 146.768,00 ( Cento e Quarenta e
Seis Mil, e Setecentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.861.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724370128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57007, de 19/02 198. no valor
de R$ 22.015,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 7907/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de POTE/MG, publicado no D.O.0 de 03/12/97, vigência até
28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1991,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de prote ínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 38.804,00 ( Trinta e Oito Mil, e Oitocentos e Quatro Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.094.A presente despèsa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG . 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n'
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota-de Empenho n' 98NE57008. de 19 0298, no valor de R$ 5.820,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em. 19/02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
•
Apostilamento ao convênio n° 2507194. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de POUSO ALEGRÉ.MG, publicado no D_O.0 de 13/07;94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à coma do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas .Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 162.658.00 ( Cento e Sessenta e
Dois Mil, e Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 7.319.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE57009, de 19/02/98.
no s alor de R$ 24.398,00. natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19'0211998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 085 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de POUSO ALTO/MG, publicado no D.O.0 de 02/06/95,
vigência até 28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:janeiro'98.Valor:R5 7.060,00 ( Sete Mil, e Sessenta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 341.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do ENDE, código da LIG 153-173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE570 10, de 19 . 02-98. no valor de R$ 1.059,00, natureza de
despesa n" 3441)4'1, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 1902 , 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 084 95, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRADOS/MG, publicado no D.O.0 de 02/06 95, vigência até
28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor:R$ 10.930,00 ( Dez Mil, e Novecentos e Trinta Reais ). Dias
de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 569,A presente despesa correrá à conta do
orçamento do r\
-, T DE, código da UG 153 173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08 042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n"98NE570 1 1, de 19/0298. no valor de R$ 1.639,00, natureza de
despesa n°344(141, fonte n" 122(11)0000. Data do apostilamento em 19 , 02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n" 851 , 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRATA/MG, publicado no D.O.0 de 21/12/95, vigência até
28-'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à-execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas . Cronograma:Janeiro198.Valor:R$ 41.230,60 ( Quarenta e Hum Mil, e Duzentos e Trinta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.806.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5701 2, de 19/02/98, no valor de R$ 6.184,00, natureza de
despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 241/95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRATAPOLIS/MG, publicado no D.O.0 de 07/07/95.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 10.186,00 ( Dez Mil, e Cento e
Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 591.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870121 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57013, de 19/02/98, no valor de R$ 1.506,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 7301/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRATINIIA/MG, publicado no D.O.0 de 01/12/97, vigência
até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 3.006,00-( Três Mil, e Seis Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I42.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, program de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57014, de 19/02/98, no valor de R$ 450,00. natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento era 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilarnento ao convênio n° 028195, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE BERNARDES/MG, publicado no D.O.0 de
09/05 '95, vigência até 2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados 'na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 14.766,00 (
Catorze Mil, e Setecentos e Sessenta e Seis Reais ). ,Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 653.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253. programa de trabalho n o 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57015, de 19/02198,
no valor de R$ 2.214,00, natureza de despesa n°344041, fonte n°122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 4262 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE JUSCELINO 'NIG, publicado no D.O.L' de

Apostilamento ao convênio n" 1281 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RESPLENDOR MG. :publicado no D.O.0 de 15,06 94,

27 0195, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir. Objeto- promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 9S.Valor.R$ 9.360,00 ( Nov e
Mil, e Trezentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento • 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
360.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho tf 08042042 7248 70128 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57016. de 19 02 98. no alor
de R$ 1.404,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 1220000011 . Data do apostilamento em
1902,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à- execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro 98.Valor.RS 11,246,00 ( Onze Mil. e
Duzentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 2110 dias letivos. Número Total de Alunos.
691.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57021, de 19 02 98, no valor
de RS 1.686,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n" 1290 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE OLEGARIO ,'MG, publicado no DOU de

Apostilamento ao convênio tf 3985 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIACHINHO MG, publicado no D.O.0 de 20,01.95,

150694, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 25.320,011 ( Vinte e
Cinco Mil, e Trezentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letiv os. Número Total de Alunos.
1.158.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos á conta da Nota de Empenho n" 98NE57017, de 19 0298, no alor
de R$ 3.798,00, natureza de despesa a' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a 'seguir.Objeto. promox er o atetidimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 11.526,00 ( Onze Mil, e
Quinhentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
509.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho a' 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 98NE57I43, de 19,02,98. no s alor
de RS 1.728,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19,02 , 1998. por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do INDE.

Apostilamento ao convênio n° 317094. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRUDENTE DE MORAIS MG, publicado no D.O.L' de

Apostilamento ao conv énio n o 697.96, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIACHO DOS MACHADOSMG, publicado no D.O.0 de

21'11 '94, vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mral, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:RS 7.854,00 ( Sete
Mil, e Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 441.A preseate despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n°080421)42724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE57018, de 190298, no N, ator
de R$ 1.178,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

((508 96. vigência até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promm er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 61.004,00 (
Sessenta e Hum Mil, e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
I.586.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57022, de 190298, no valor
de R$ 9.150,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/(12/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio no 69696, filmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RAUL SOARESMG, publicado no DOU de 1150896.

Apostilamento ao convênio a' 3906 . 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIBEIRAO DAS NEVES/MG, publicado no D.O.0 de
1201 95, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo

N
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vigência até 28/02 1 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:janeiro'98.Valor:R$ 26.168,00 ( Vinte e Seis Mil. e
Cento e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .238.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram aluados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57019, de 19'0298, no valor
de R$ 3.925,00. natureza de despesa n° 344041. fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 575997, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de REDUTO. IvtG. publicado no D.O.0 de 27 1097. vigêticia até

O"

no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 1.269.520,00 (
Hum Milhão, Duzentos e Sessenta e
e Mil, e Quinhentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200
dias letivos. Número Total de Alunos. 50.274.A presente despesa correrá à conta do orçamento clO
FNDE, código da LI G 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 .
Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota
de Empenho n" 98NE57023, de 19 02 98, no valor de R$ 190.428,00, natureza de despesa n°3441)41,
fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 1902'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
Nov

Apostilamento ao convênio n" 86795. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO CASCA MG. publicado no D.O.0 de 22 12/95, vigência

28(02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seauirObjeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro , 98.Valor:RS 6.404,00 ( Seis Mil, e Quatrocentos e Quatro Reais ). Dias
de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 263.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho a'
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE57210, de 1902 98, no valor de RS 960,00, natureza de
despesa n°344041. fonte- n" 122000000 . Data do apostilamento em 19021998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforine indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 41,024,00 ( Quarenta e Hum
Mil, e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I.874.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57024. de 19/0298, no valor
de RS 6.153,00, natureza de despesa n" 344041, fonte a" 122000000 . Data do apostilamento em
1902
. 1998, por JOSÉ AN'rONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 579 ,95, %nado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RESENDE COSTA-1\1G. publicado no DOU de 13 10 95.

Apostilamento ao convênio a' 5246-97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO DOCE MG, publicado no D.O.0 de 23 10 , 97, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:RS 14.356,00 ( Catorze Mil, e
Trezentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
683.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57020, de 19 ((298. no a lor
de R$ 2.153,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 1220(10000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executiva do FNDE.
k

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:RS 3.678,00 ( Três Mil, e
Seiscentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
198.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código dii UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE,57025, de 19,02:98. no valor
de RS 551,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19'02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio ri° 1053-94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO MANSOMG, publicado no D.O.0 de 10 0694.
vigência até 28 , 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 5.706,00 ( Cinco Mil, e
Setecentos e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de Alunos: 297,A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57026. de 19 ,02 98, no valor
de R$ 855,00, natureza de despesa n° 344041. fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 1018497. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO NOVO MG. publicado no D.O.0 de 1501 98, vigência
até 28/0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e- rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias- e 09 granias de proteínas.Cronograma:Janeiro 9R.Valor:R$ 5.116,00 ( Cinco Mil, e-Cento e
Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 354.A presente
despesa correrá à. conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57027, de 19-02-98. no valor de RS 767,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf 274,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO PARANAIBAIMG, publicado no D.O.0 de 21'07'95,
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Apostilamento ao convênio n° 1001 ,95, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RITAPOLIS/MG, publicado no D.O.0 de 16/02/96, vigência
até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro98.Va1or:R$ 8.066,00 ( Oito Mil, e Sessenta e
Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 433.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57032, de 19-02/98, no valor de R$ 1.209,00, natureza de
despesa n°344(141. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19:011998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 776 ,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RODEIRO MG. publicado no D.O.0 de 01,12/95, vigência
até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro98.Valor:RS 3.958,00 ( Três Mil, e
Novecentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
254.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronossumina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57033, de 19/02/98, no valor
de RS 593,00. natureza de despesa o' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
191)2 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:RS 5.044,00 ( Cinco Mil, e
Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 31 3.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57028. de 1902'98, no valor
de R$ 756,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 0678 96. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ROMARIA/MG. publicado no DOU de 30/07/96. vigência
até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 2.794,00 ( Dois Mil, e
Setecentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
171.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 , Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57034, de 19/02/98, no valor
de R$ 419,00, natureza de despesa n P 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT'l - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 385994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO PARDO DE MINAS MG, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao cons ênio n" 5060 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ROSARIO DA LIMEIRAMG, publicado no D.O.0 de

12101/95, vigência até 28 1 02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da Zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 35(1 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor:RS 67.164,00 (
Sessenta e Sete Mil, e Cento e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1.719.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 , Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57029,
de 19 1 02/98, no valor de R$ 10.074.00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do ENDE.

16'10 97, vigência até 2802 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 4.996.00 ( Quatro
Mil, e Novecentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2$9.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57200, de 19/02/98, no valor
de R$ 749,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 101395. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO PIRACICABA MG, publicado no DOU de 14 03 96.

Apostilamento ao cens ênio 11" 5247-97. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RUBELLTA:IVIG, publicado no D.0,U de 23 , 10/97, vigência

vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:RS 28.974.00 ( Vinte e Oito Mil, e
Novecentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.459.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57030, de 1902 98. no s alor
de R$ 4.346,00, natureza de despesa n o 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação E g colar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 39.320,00 ( Trinta e Nove Mil, e
Trezentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 983.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 Inicialmente, para atender os priineiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE57035, de 19/02198. no valor
de R$ 5.898,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1965'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO VERMELHO/MG, publicado no DOU de 28.06.94,

Apostilamento ao com ênio 0600:96, (instado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RUBIM/MG, publicado no D.O.0 de 22/07/96, vigência até

vigência até 28 102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.ValocR$ 62.936.00-( Sessenta e Dois Mil,
e Novecentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.740.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042(142724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5703 I, de 1902 98. no valor
de R$" 9.440,00, natureza de despesa n° $44041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro:98.Valor.R$ 19.716,00 ( Dezenove Mil. e Setecentos e Dezesseis Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 831 .A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57036, de 19/02/98, no valor de R$ 2.957,00, natureza de
despesa n°344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SABARA 'MG. publicado no D.O.0 de 23'07 96, vigência até
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Apostilamento ao convênio n" 1284.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ DO ESCALVADO,MG, publicado no D.O.0

2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto' promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNA E, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma ..laneiro 98 Valor: R$ 139.428,00 ( Cento e Trinta e Nove Mil, e Quatrocentos e
Vinte e Oito Reais ) Dias de atendimento : 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.243.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da L IG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870128 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57037, de 190298, no valor de R$ 20.914,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

de 15 06.94. vigência até 28,02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro,98.Valor:R$ 9.268,00 ( Nove
Mil, e Duzentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 371.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57041, de 19,02 , 98, no valor
de R$ 1.390,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19:02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 4444/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SACRAMENTONG, publicado no D:O.0 de 13'1097,

Apostilamento ao convênio n" 1671,94, (instado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, publicado no D.O.0

vigência até 28 '02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 32.984,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Novecentos e-Oitenta e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.505.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5 7038, de 19'02'98, no valor
de R$ 4.947.00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

de 220694, vigência até 28:02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro/98.Valor:R$ 19.240,00 (
Dezenov e Mil. e Duzentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 481 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57042, de 19,02,98, no valor
de R$ 2.886,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n° 445'97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALINAS/MG, publicado no DOU de 13'10'97, vigência

Apostilamento ao convênio n" 1699,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA JULIANA/MG, publicado no D.O.0 de 22,06,94,

até 28 102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e.09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 68.646,00 ( Sessenta e Oito Mil,
e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.337.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57039, de 19'02'98. no valor
de R$ 10.296,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28: 0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mral, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaolaneiro,98.Valor.R$ 7.232,00 ( Sete Mil, e Duzentos
e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 353.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57043, de 19,0198, no valor de R$ 1.084,00,
natureza de despesa o' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19,02/1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4033'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA BARBARÁ 'MG, publicado no D.O.0 de 20/0195,
vigência até 28'02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 55.420,00 ( Cinquenta e Cinco
Mil, e Quatrocentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.670.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE57040. de 190298, no valor
de R$ 8.313,00, natureza de despesa ir 344041. fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19; 02/1998, por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n's 1, 278,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA/MG, publicado no D.O.0 de 15/0694,
vigência até 28:02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 181.152,00 ( Cento e Oitenta e
Hum Mil, e Cento e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 7.865.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57044, de 19.02.98. no valor
de R$ 27.172.00. natureza de despesa o' 344041. fonte n" 122000000- . Data do apostilamento em
19: 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RL ETTI Secretário-Executivo do FN DE.

Apostilamento ao convênio n" 444697. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA BARBARA DO LESTE MG. publicado no DOU

Apostilamento ao com énio n" 782 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA MARIA DE ITABIRAMG. publicado no DOU de

de 13 1097, vigência até 281)2 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro - 98.Valor:RS I4.332,00 (
Catorze Mil, e Trezentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Nwnero Total de
Alunos: 660.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da VG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE57 I 52. de 19 02 98, no valor
de RS 2.149,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

301)5 94, vigência até 28 0299. com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução-do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar -- PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 17.338,00
Dezessete Mil, e Trezentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 879.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724 n -td28 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o" 98NE57045. de 19 02 98.
no valor de RS 2.600,00, natureza de despesa o 34404 I , fonte o" 122000000 . Data do apostamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostamento ao convênio n" 7267 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ DE SALINAS 'MG, publicado no D.O.0 de

Apostamento ao convênio n" 017 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA MARIA DO SUACUI MG. publicado no D.O.0

27/11/97, vigência até 28/02 199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramarJaneiro98.Valor:R$ 26.886,00 ( Vinte e
Seis Mil, e Oitocentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I- .047.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57178, de 19'02.98, no valor
de R$ 4.032,00, natureza de despesa n° 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNIDE.

(1305 95. vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA E. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas-de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 33.692,00 ( Trinta
e Três Mil, e Seiscentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 1 .067.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5.7046. de 19,02.98,
no valor de R$ 5.053,00, natureza de despesa n°3441)41, fonte n" 1221)1)01)00. Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 059R 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA RITA DE CALDAS MG. publicado no D O U de

•
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Apostilamento ao com ênio n° 4263 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTOMG, publicado no D.01.1 de

22 0796. vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograrna-Janeiro 9R ValorRS 7 .1 70,00 ( Sete
Mil, e Cento e Setenta Reais ) Dias de atendimento- 200 dias letivos Número Total de Alunos: 384 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 1531 73. Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042 7248 70128 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5 7(152. de 19 02 Q. no alor
de RS 1.075.00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilarnento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

27 01 95, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural'. à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proternas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 2.524,00 ( Dois
Mil, e Quinhentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 103.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n' 08042042724870128 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57049, de I902.98. no.valor
de RS 378.00. natureza de despesa n' 344041. fonte n' 122000000 , Data do, apostilatnento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETIT I - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 4034 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA RITA DO IBITIPOCA MG, publicado no DOU de

DA

Apostilamento ao com énio n" 247 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTANA DO MANHUACU,IvIG, publicado no D.O.0 de

23011 95, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto- protnos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograrna:Janeiro 91 Valor:R$ 6 216.00 . ( Seis
Mil. e Duzentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos
259.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L TG 1531'73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042 7248 70128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5 1053. de 19 02 91 , no valor
de RS 932,00, natureza de despesa n° $44041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

10 07 95. vigência até 28 02 99, com o ob j etivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo Menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor:RS 12.036,00 ( Doze
Mil. e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 47I.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNTDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57050, de 19 , 02 ;98, no valor
de RS 1.805.00, natureza de despesa n' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETFI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1292 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA RITA DO ITUETOMG, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n" 86895, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTANA DO PARAISO/MG, publicado no DOU de

150694. vigência até 28'0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 7 .412,00 ( Sete
Mil, e Quatrocentos e Doze Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
31 9.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 7 3, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 080420427248 70128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5 7054, de 19'02'98, no valor
de R$ 1.111,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1.998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

22 12 95, vigência até 280299, com o ' objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 19.204,00 (
Dezenove Mil, e Duzentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 905.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57I53, de 19,0198, no valor
de R$ 2.880,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 436 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA VITORIA MG. publicado no D.O.0 de 0609 95,

Apostilamento ao convênio n° 245194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTANA DOS MONTES,MG, publicado no DOU de

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garant; ndo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramalaneiro'98.Valor:R$ 37.950.00 ( Trinta e Sete Mil, e
Novecentos e Cinquenta Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1 738 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 080420427248 70128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57055. de 190298, no valor
de R$ 5.692.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1,-- Secretário-Executivo do FNDE.

08 0794. vigência até 28/02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor:R$ 4.802,00 ( Quatro
Mil. e Oitocentos e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 238.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5705I, de 19,02,98, no valor
de R$ 720.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 276-95. finn ,ado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTANA DA VARGEM:MG, publicado no D.O.0 de
21 (1795. vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 14.028,00 (
Catorze Mil. e Vinte e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
686 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 1 3, Gestão 1525$.
programa de trabalho n° 080420427248 10128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5 1047, de l 9'02 98. no alor
de R$ 2.104.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 . 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao cons ênio n' 3152 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO,MG, publicado no
D.0.1: de 17 11 94, vigência até 28 02.99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. proinos, er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 1.944,00 ( Hum
Mil, e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 141.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram Blocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57056, de 1902,98, no valor
de R$ 291,00. natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 , 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 398694, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTANA DE PIRAPAMA MG, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 722197, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO ITAMBE,MG, publicado no D.O.0

2001 95, vigência até 28'0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:RS 19.026,00 (
Dezenove Mil, e Vinte e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
7 91.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° U0420427248 70128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57048, de 190298, no valor
de R$ 2.853,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
i 9/02 , 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

de 27 1 1 97. vigência até 28.'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alitnentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 23.096,00 ( Vinte e
Três Mil, e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
611.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 , Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57057, de 19;02,98. no valor
de R$ 3.464,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" '43 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO JACINTO MG, publicado no D.O.0

Apostilamento ao convênio n° 990 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO BRAS DO SUACULMG, publicadb no D.O.0 de

de 2I'l 1 '95, vigência até 280299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a. seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 47.804,00 (
Quarenta e Sete Mil, e Oitocentos e Quatro Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total
de Alunos: 1.396.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57058, de 1902
. 98,
no valor de R$ 7.170,00, natureza de despesa o" 344041, fonte tf 122000000. Data-do apostilatnento em
19/0211998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

12 02 96, vigência até 28 0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à-execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas,CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 4.170,00 ( Quatro
Mil, e Cento e Setenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 232.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o" 98NE57063, de 19. 02 98, no valor
de R$ 625,00, natureza de despesa n' 344041, fonte o" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n° 3988'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, publicado no D.O.0

Apostilamento ao convênio n° 85295. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO DOMINGOS DO PRATKNIG, publicado no D.O.0 de

de 20/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 16.918,00 (
Dezesseis Mil, e Novecentos e Dezoito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I.173.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57059, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.537,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

21'12 95, s igência até 28 0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro '98.Valor:R$ 13.832,00 ( Treze
Mil, e Oitocentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 679.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57064, de 19.02 98, no valor
de R$ 2.074,00, natureza de despesa tf 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5768/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO RETIRO/MG, publicado no D.O.0

Apostilamento ao cons ênio n" 722497, firmado entse o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO FRANCISCO DE PAULA:MG, publicado no D.O.0 de

de 27'10/97, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 22.124,00 ( Vinte e
Dois Mil, e Cento e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 607.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57166, de 19 02.98, no s alor
de R$ 3.318,00, natureza de despesa o' 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

27'11 '97, vigência até 28'02 99, com o objetivo-de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,'98.Valor:R$ 13.590,00 ( Treze
Mil, e Quinhentos e Nov enta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos:
590.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57065, de 19:02.98, no valor
de R$ 2.038,00, natureza de despesa n" 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7302/97, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO RIO ABALXO'rvIG. publicado no

Apostilamento ao convênio n" 082-95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO FRANCISCO DO GLORIA/MG, publicado no D.O.0

D.O.0 de 01/12/97, vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,'98.Valor:R$ 3.038,00 ( Três
Mil, e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 140.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57060, de 19.'02.'98, no valor
de R$ 455,00, natureza de despesa n° 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, po
. 1: JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

de 02:06.95, vigência até 28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 5.956,00 ( Cinco
Mil, e Novecentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 312.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n n 98NE57066, de 19,02,98, no valor
de R$ 893,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3802/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO HIPOLITO/MG, publicado no DOU de I I '01 '95,

Apostilamento ao convênio n' 3860,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO GERALDO/MG, publicado no D.O.0 de 12/01,95.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa -Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 6.678,00 ( Seis Mil, e Seiscentos
e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 336.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57061, de 19.'02'98, no valor de R$ 1.001,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02.'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28(12 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. L.unforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 7.450,00 ( Sete Mil, e
Quatrocentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
461.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57067, de 19/02,98, no valor
de R$ 1.117,00, natureza de despesa tr 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 248/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO BENTO ABADE/MG, publicado no DOU de

Apostilamento ao cons ênio o" 1889.94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO GONCALO DO PARA/MG, publicado no D.O.0 de

07107/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e_09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 11.862,00 ( Onze
Mil, e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 523.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57062, de 1902 98, no valor
de R$ 1.779,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretario-Executivo do FNDE.

28.06.94, vigência até 28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 22.958,00 ( Vinte e
Dois Mil, e Nov ecentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 1.072.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57068, de 19/02/98,
no valor de R$ 3.443,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

226

SEÇÃO 3

DIÁRIO OFICIAL

Apostilamento ao convênio h" $98 7 94. firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO-GONCALO DO SAPUCAI MG, publicado no DOU
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Apostilamento ao com énio n" 5111 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO j0A0 DO MANEIUACUMG. publicado no D.O.0 de

de 20 (TI 95, igência até 28 02 0 9, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998. conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas CronogramaJaneiro 98.Valor:RS 29 468,00 ( Vinte e
Nove Mil. e Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais 1 Dias de atendimento' 200 dias letiv os Número
Total de Alunos: 1.506.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG
153173, Gestão 1 -525$. programa de trabalho n" (8042042 7248 70128 Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram- alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 9NNE57(169,
de 19(12 98. no valor de RS 4.375.00. natureza de despesa n" $44041. fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19(12 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

06 11 97, s igência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução-do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e (19 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 16.852,00 (
Dezesseis Mil. e Oitocentos e-Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 758,A presente despesa correrá à conta do orçamento-do FNDE, código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n° 0804204272487(1128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57136, de 19/0298.
no valor de RS 2.527.00, natureza de despesa n" $44041, fonte n" 122(11(1(000. Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 7223 9 7. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO GOTARDO MG, publicado no DOU de 27 11 97.

Apostilamento ao convênio n" 971 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DO MANTENINHA NIG. publicado no D.O.0

vigência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 12.438,00 ( Doze Mil. e
Quatrocentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
760.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73. Gestão 1525$.
programa de trabalho n" 080420427248 7 0128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram- alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE570 70, de 19 02 98, no valor
de RS 1.865,00. natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

de 311)1 96. vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 2.122,00 ( Dois
Mil. e Cento e Vinte e Dois Reais I. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
136.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724874128 , Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota-de Empenho n" 98NE57159, de 1902 98, no valor
de R$ 318,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSE ANTONIO -CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n" $969 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO BATISTA DO GLORIA MG, publicado no

Apostilamento ao convênio n" 235 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DO ORIENTE MG, publicado no D.O.L1 de

D.O.0 de 20(11 95, vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998. conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 4.596,00 ( Quatro
Mil, e Quinhentos e Noventa e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de
Alunos: 292.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da 1 10 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n°08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57071. de 19 02 98, no valor
de R$ 689.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

I (i 07 95. s igència até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 8.248,00 ( Oito
Mil, e Duzentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 587.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FEIDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57074, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.237.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19-02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5061 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DA LAGOA'MG, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 444797, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DO PARAISONG, publicado no DOU de

16 10, 97. vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteírias.Cronograma:Janeiro 98.Valor.R$ 10.270,00 ( Dez
Mil, e Duzentos e Setenta Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
395.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 1.53173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE57193. de 19 02 98. no s alor
de R$ 1.540,00. natureza de despesa n° $44041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

13 10 97 , vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro.98.Valor:R$ 84,544,00 ( Oitenta
e Quatro Mil, e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 2.227.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57075,
de 190298. no valor de R$ 12.681,00. natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19 021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 992 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DA MATA MG. publicado no D.OU de

Apostilamento ao convênio n" 4000-94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO EVANGELISTATVIG, publicado no D.O.0 de

12 02 96. vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercicio de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor,RS 3.086.00 ( Três
Mil. e Oitenta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. I 72,A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n o 08042042724870128 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57072, de 19 02 98. no s alor
de RS 462.00. natureza de despesa n° 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

20 01'95, vigência até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 18.970,00 (
Dezoito Mil, e Novecentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. I .099.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57076, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.845,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19'02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n° 8225 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DA PONTE'MG, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio ir 5062,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAQUIM DE BICAS/MG, publicado no D.O.0 de

05 12-97. vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 127.600,00 ( Cento
e Vinte e Sete Mil, e Seiscentos Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
$190 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253;
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57073. de 19,02 98, no valor
de R$ 19 140.00. natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secrétário-Executivo do FNDE,

16 1097, vigência até 28.'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 36.412,00 ( Trinta
e Seis Mil, e Quatrocentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. I .555.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, pfograma de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57179, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.461,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 4222 04, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA LAPA MG, publicado no DOU de 23 01 95,
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Apostilamento ao com &no n" 432 , 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO LOURENCDMG, publicado no D.0,11 de 22/11/95:

vigência até 28 , 02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 9.959,00 ( Nove Mil, e
Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais 1 Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
741.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870129 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57139, de 19 02 98, no valor
de R$ 1.478,0), natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência are 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1999, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 57.204,00 ( Cinquenta e Sete
Mil, e Duzentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 20)) dias letivos. Número Total de Alunos:
2.$21.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG [53173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724970129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57082. de 19102;98, no valor
de R$ 9.590.00, natureza de despesa n" 344041, fonte IV 122000000 . Data do apostilamento em
19 • 02 1999, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do .FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 175394, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VARGINHA MG, publicado no D.0.1] de

Apostilatnento ao convênio n" 190294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO PEDRO DA UNIAG/MG, publicado no D.O.0 de

24/06/94, vigência até 29/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 4.394,00 ( Quatro
Mil, e Trezentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 232.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870129 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57077. de 1902 ,98, no valor
de R$ 659,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

28 06 94, vigência até 28/0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir:Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 7.628.00 ( Sete
Mil, e Seiscentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
337.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870 128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57083, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.144,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19 02/1998, por JOSÉ ANTONIO CAR.LET11 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 817/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO ALEGRE/MG, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 1740/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO PEDRO DO SUACUI/MG, publicado no D.O.0 de

12/12/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 198.Valor:R$ 3.594,00 ( Três
Mil, e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 205.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L IG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57078, de 19/0299, no valor
de R$ 539,00, natureza de despesa ti° 344041, fonte n o 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

24;06;94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 6.286,00 ( Seis
Mil, e Duzentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 329.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57085, de 19/02/98, no valor
de' R$ 942,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7303/97, filmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO DIVINO/MG, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 744/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO PEDRO DOS FERROS/MG, publicado no D.O.0 de

01/12/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 6,472,00 ( Seis
Mil, e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 299.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 , Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE57079, de 19'0298, no valor
de R$ 970,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

21'11'95, vigência até 28 102199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de p roteínas.Cronograrna:Janeiro/98.Valor:R$ 7.106,00 ( Sete
Mil, e Cento e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 465.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57084, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.065,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/021 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7304/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO GOIABAL/MG, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 727/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO ROMAO/MG, publicado no D.O.0 de 21/11/95,

01/12/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro ,98.Valor:R$ 8.182,00 ( Oito
Mil, e Cento e Oitenta e Dois Reais ), Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
389.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ri° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57080, de 1902'98, no valor
de R$ 1.227,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de l 998. conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 21.092,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.046.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57086, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.163,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7305/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO MANTIMENTO/MG, publicado no DOU

DA

de 01/12/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 4.064,00 ( Quatro
Mil, e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 215.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57081, de 19'02'98, no valor
de R$ 609,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 745/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA/MG, publicado no

D.O.0 de 21/11'95, vigência até 2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cr000graina:Janeiro/98.Valor:R$ 9.764,00 ( Nove
Mil, e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 424.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n o 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57087, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.464,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19021999, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao -convênio n" 57609 7 , firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE MG, publicado

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamento ao convênio n" 5063.97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SARZEDO,MG, publicado no D.O.0 de I 6/10/97. vigência

no DOU de 271 0'97, vigência até 2802 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à
execução do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento
aos alunos matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana , e rural, à
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição
diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogratnalaneiro'98.ValorAS
3.858,00 ( Três Mil, e Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 185.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57183,
de 19102/98, no valor de R$ 578,00, natureza de despesa n" 344041, fonte tf 122000000 , Data do
apostilamento em 19 021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 51.998,00 ( Cinquenta e Hum
Mil, e Novecentos e Nov ema e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 2.085.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestào
1-5253, programa de trabalho n°081(42042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57161, de 19.02.98, no valor
de R$ 7.799,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento cio
19 02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 78996, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 SEBASTIAO DO MARANHAGNIG, publicado no

Apostilamento ao convênio n" 576997, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEM-PEIXE :1\4G, publicado no DO.0 de 27 , 10i97, vigência

D.O.Lf de 041296. vigência até 28 , 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998. conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 39.472,00 ( Trinta
e Nove Mil, e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: I .082.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNIDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alotados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE57088,
de 19/02/98, no valor de R$ 5.920,00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

até 2802 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograrna.Janeiro 98.Valor:R$ 5.460,00 ( Cinco Mil, e
Quatrocentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 210.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57093, de (9,02,98, no valor
de R$ 819,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio if 8226'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 SEBASTIAO DO OESTBMG, publicado no DOU de

Apostilamento ao convênio ir 2661.94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SENADOR CORTES:MG, publicado no DOU de 22/07/94,

05/12/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 7.998,00 ( Sete
Mil, e Novecentos e Noventa e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 320.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foramalocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57089, de 190198, no valor
de R$ 1.199,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforine indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 884,00 ( Oitocentos e Oitenta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 34.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57094, de 19/02,98, no valor de R$ 132,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122060000 . Data do apostilamento em 1910211998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n's 546'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO SEBASTIAO DO PARAISO'MG, publicado no D.O.L'

Apostilamento ao com ênio n° 5248, 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SENADOR FIRMINO,MG, publicado no D.O.0 de 23, l0'97,

de 24/05/94. vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de I998, conforme indicação a seguir.Objeto • promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional- de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 32.842,00 ( Trinta
e Dois Mil, e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 1.849.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57090, de 19 02 98,
no valor de R$ 4.793.00, natureza de despesa n°344041. fonte 00122000000. Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de prote1nas,Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 15.214,00 ( Quinze Mil, e
Duzentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 68I.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57095, de 19,02,98, no valor
de R$ 2.282,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE,

Apostilamento ao convênio n° 3989'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO SEBASTIAO DO RIO PRETOMG, publicado no

Apostilamento ao convênio n" 315 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SENADOR MODESTINO GONCALVES/MG, publicado no

D 0.13 de 20/01 1 95, vigência até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir. Objeto . promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 3.892,00 ( Três
Mil, e Oitocentos e Noventa e Dois Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I 47.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da -UG 153173, Gestào
15253, programa de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5709 1 , de 190,'98, no valor
de R$ 583,00, natureza de despesa n° 344041, fonte 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

D.O.0 de 010895, vigência até 2802.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, co,rn
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina.Janeiro,98.Valor.R$ 22.756,00 ( Vinte e
Dois Mil, e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 613.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho ri° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57096, de 19/02/98,
no valor de R$ 3.413,00, natureza de despesa tf 344041, fonte ri" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7306'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO VICENTE DE MINAS.'MG, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio 746.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SENHORA DE OLIVEIRA/MG, publicado no D.O.0 de

01/12/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 9S.Valor.R$ 5.208,00 ( Cinco
Mil, e Duzentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 364.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da 1.:G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57092, de 19 02.98, no valor
' de R$ 781,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

21 - 1195. vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garamindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Jane'-o,98.Valor:R$ 6.504,00 ( Seis
Mil, e Quinhentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias len. ,. Número Total de Alunos:
325.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042-2724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE57097, de 19,02,98, no valor
de R$ 975,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 448 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SENHORA DO PORTO/MG. publicado no DOU de
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Apostilamento ao convênio n" 128294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SETE LAGOAS/NIG, publicado no DOU de 15/06,94,

13,1097, vigência até 28 '0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários-à-execução do mesmo
no exercício de I99R, conforme indicação a seguirDbjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 17.552,00 (
Dezessete Mil, e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 709.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalhon" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57098, de 19'0298,
no valor de R$ 2.632,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Datado apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28-02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a segujr.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional'
de Alimentação Escolar - PNA E. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 granias de proteinas.CronogramaJanciro.98.Valor:R$ 208.950,00 ( Duzentos e Oito
Mil, e Novecentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
11.060.A presente despesa correrá à conta do-orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ri' 08042042724570128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos_à-conta da Nota de Empenho n" 98NE57103, de 19 ,02'98, no valor
de R$ 31.326,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 1220001100 . Data do apostamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 136'95. Firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERRA AZUL DE MINAS/MG, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n" 5771,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SILVIANOROLIS/MG, publicado no D.0,11 de 27/10/97,

07/06/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 10.276,00 ( Dez
Mil, e Duzentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 315,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57099, de 19'02'98, no valor
de R$ 1.541,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28,02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré•escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 6.512,00 ( Seis Mil, e
Quinhentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 314.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57104, de 19/02/98, no valor
de R$ 976,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 051/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERRA DA SAUDADE/MG, publicado no D.O.0 de

Apostamento ao convênio n° 1283/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SIMAO PEREIRA/MG, publicado no D.O.0 de 15/06/94,

22/05/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:12.$ 1.388,00 ( Hum
Mil, e Trezentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de
Alunos: 76.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57100, de 19/02/98, no valor
de R$ 208,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro;98.Valor:R$ 5.136,00 ( Cinco Mil, e Cento e
Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 225.A presente
despesa correrá à conta do orçainento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57105, de 19/02,98, no valor de R$ 770,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLE1T1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2769/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERRA DOS AIMORES/MG, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 728/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAIOBEIRAS/MG, publicado no D.O.0 de 21/11/95.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 47.022,00 ( Quarenta e Sete Mil,
e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.151.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253. programa de
trabalho n°08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57106, de 19/0298. no valor de R$ 7.053.00,
natureza de despesa 00344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/0211998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

12/08/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.ValorRS 11.712,00 ( Onze
Mil, e Setecentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 640.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57101, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.756,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 567/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERRANIA/MG, publicado no D.O.0 de 24/05/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 7.264,00 ( Sete Mil, e Duzentos
e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 421.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57102, de 1910298, no valor
de R$ 1.089,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostamento ao convênio n° 5762/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERRANOPOLIS DE MINAS/MG, publicado no D.O.0 de
27/10/97, vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 198.Valor:R$ 20.200,00 ( Vinte
Mil, e Duzentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias . letivos. Número Total de Alunos: 505.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57181, de 19-02/98, no valor de R$ 3.030,00,
. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do aposulamento em 19'02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLE1T1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostamento ao convênio n° 7873/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAPARUBA/MG, publicado no D.O.0 de 0312 .97, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro/98.Valor:R$ 4.796,00 ( Quatro Mil, e
Setecentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
213.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57198, de 19'02198. no valor
de R$ 719,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 403594. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAPIRA/MG, publicado no D.O.0 de 20/01.'95, vigência até
28/02 199. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo -no exercício de 1998;
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação pr&
escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramaÉ
de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 3.094,00 ( Três Mil, e Noventa e Quatro Reais ). Dias dg
atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I 1 9.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do 1-\.
,1,13E, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho
08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n 0 98NE57107. de 19-1)2 98. no valor de R$ 464.00, natureza de
despesa n" 344041. fonte n" 122000000 .Datado apostilamento em 19 , 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 524997, firmado-entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TARUMIRIM MG, publicado no D.O.0 de 23 1097,
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Apostilamento ao convênio n" 1300 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRES CORACOES/MG, publicado no D.O.0 cle 15/06/94,

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 16.404,00 ( Dezesseis Mil. e
Quatrocentos e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 779.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153 r73. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 080420427248711128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57108, de 19(12 98, no alor
de R$ 2.460,00, natureza de despesa ri" 344041, fonte IV 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998.
- conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e-rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogranna.Janeiro 98.Valor.RS 112.296,00 ( Cento e Doze Mil,
e Duzentos e Nov enta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias len\ os. Número Total de Alunos:
4.703 A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 1.525$,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE571 14. de 19;02 98, no valor
de R$ 1-6.844.00. natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
10'02-'1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTi - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio 11° 2730'94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TEoFiLo OTONIMG, publicado no D.O.0 de 05 08 94,

Apostilamento ao cons ênio IV 1279-94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRES MARTAS -MO, publicado no D.O.0 de 15/06/94,
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vigência até 28/02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro '9S.Valor.R$ 157.486,00 ( Cento e Cinquenta
e Sete Mil, e Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letix os. Número Total
de Alunos: 7 406.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57109, de 190298.
no valor de R$ 23.622,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 0299. com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 24.324,O0-( Vinte e Quatro Mil,
e Trezentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.334.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho IV 98NE57115, de 19,02/98, no valor
de R$ 3.648,00. natureza de despesa tf 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio e 2064/94. filmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TIMOTEO/MG, publicado no D.O.0 de 0107.94. s igência

Apostilamento ao coas ênio n" 3907 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRES PONTAS,MG, publicado no D.O.0 de 12/01/95,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograrna:Janeiro'98.Valor:R$ 138.712,00 ( Cento e Trinta e
Oito Mil, e Setecentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
7.091.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57110, de 19.'02;98, no v alor
de R$ 20.806,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 28'0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 47.538,00 (-Quarenta e Sete Mil,
e Quinhentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de Alunos:
2.460.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57116, de 19/02/98, no valor
de R$ 7.130,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 813/95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TIRADENTES/MG, publicado no DOU de 12/12/95,

Apostilamento ao convênio n° 2768/94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TUPACIGUARA/MG, publicado no D.O.0 de 12/08/94.
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vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesnio no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 4.446,00 ( Quatro Mil, e
Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
283.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57111, de 19/02'98, no valor
de R$ 666,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 40.340,00 ( Quarenta Mil, e
Trezentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.789.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57117, de 19102/98, no valor
de RS 6.051,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em
19 02;1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1295 194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TIROS/MG, publicado no D.O.0 de 15 , 06'94, vigência até

Apostilamento ao convênio 0 0 4265 , 94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TURIVIALINANG, publicado no D.O.0 de 27/01/95,

28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 11.054,00 ( Onze Mil, e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias
de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 521.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57112, de 19/02/98, no valor de R$ 1.658,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1888/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TOCANTINS/MG, publicado no D.O.0 de 28/06.'94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro/98.Valor:RS 13.426,00 ( Treze Mil, e
Quatrocentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
770.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57113, de 19 02/98, no valor
de R$ 2.013,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
.
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vigência até 281)2 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 34.416,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Quatrocentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
978.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57118, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.162,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 233/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TURVOLANDIA/MG, publicado no D.O.0 de 07/07/95,
vigência até 28,02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 5.124,00 ( Cinco Mil, e Cento e
Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 245.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n 98NE57119, de 19/02/98, no valor de R$ 768,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 833'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de L'BAMG, publicado no DOU de 13 12 95, vigência. até

Apostilamento ao convênio n° 7307 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UNIA() DE MINAS,IvIG, publicado no D.O.0 de 01;12/97,

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 199%,
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e-no ensino fundamental, da , zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 78.172,00 ( Setenta e Oito Mil, e Cento e Setenta e Dois
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.748.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ti"
08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57120, de 190298, no valor de R$ 11.725,00, natureza
de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 1902199R, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199%, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Progratna Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro'98.Valor.R$ 5.560,00 ( Cinco Mil, e
Quinhentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 265.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57209. de 19;02'98, no valor
de R$ 834,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n° 3258 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENN OLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UBAI'MG, publicado no D.O.0 de 07 1.2 94, vigência até

Apostilamento ao convênio if 73495, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CABR.EUVA'SP, publicado no D.O.0 de 2111,95, vigência

2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto, promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no- ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 9M.Valor.R$ 32.812,00 ( Trinta e Dois Mil, e Oitocentos e Doze Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 996.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08114204272487012% . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronogratna, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho IV 98XE57121, de 19 02 9%. no valor de R$ 4.921.00, natureza de
despesa n°344(141, fonte n" 1220081000 . Data do apostilamento em 19(12 199%. por JOSE ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do 171\IDE.

até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
199 8 . conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 92.294,00 (Noventa e Dois Mil,
e Duzentos e Nos enta e Quatro Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
6.285.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1-53173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042 72487013(1 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57428. de 19.02.98. no valor
de R$ 22 856,00, natureza de despesa ir 344041, fonte ri" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLErfl - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n" 7268 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEMOLVIMENi0
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ISAPORANGA MG, publicado no D.0.1; de 27.11 97.
vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto prumos, er o atendimento tios alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 11.454,00 ( Onze Mil, e
Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 657.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°0804204272487(1128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57155, de 19.02.9%. no v alor
de R$ 1.718,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do .171\IDE.

Apostilamento ao convênio n" 1320 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACAPAVA SP. publicado no D.O.0 de l5'0694, vigência
até 28 02 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 201.294,00 ( Duzentos e Hum
Mil, e Duzentos e Nos enta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 13.019.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253. programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E57429, de 19.D2.'98,
no valor de R$ 48.224,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 189994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UBERABA/MG. publicado no DOU de 28,06,94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 2709'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACHOEIRA PAULISTA'SP, publicado no D.O.0 de

até 28;02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro ‘ 98.Valor.R$ 416.616,00 ( Quatrocentos e
Dezesseis Mil, e Seiscentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 18.030,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173.
Gestão 15253, progratna de trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57122, de 19,02,98,
no valor de R$ 62.492,00, natureza de despesa tf 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento
em 19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

02'08'94, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 87.134,00 (-Oitenta
e Sete Mil, e Cento e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 6.044.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
1525$, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57430, de 19/02/98, no valor
de R$ 21.150,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1680'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UBERLANDIA.'MG, publicado no D.O.0 de 220694,

Apostilamento ao convênio n° 4046,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACONDE,'SP, publicado no D.O.0 de 20/01/95, vigência

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199%, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor:R$ 870.080,00 ( Oitocentos e
Setenta Mil, e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 38.111.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E57123, de 190298, no valor
de R$ 130.283,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor:R$ 61.148,00 ( Sessenta e Hum
Mil, e Cento e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.694.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ri° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57431, de 19;02198, no valor
de R$ 13.436,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilaniento ao convênio n° 3801'94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UNAI/MG, publicado no D.O.0 de 11'0 l'95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronogramadaneiro/98.Valor:R$ 78.144,00 ( Setenta e Oito Mil, e Cento e Quarenta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos: 3.607.A presente
despesa correrá à conta" do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57124, de 19/02/98, no valor de R$ 11.721,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3227.'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAFELANDIA,'SP, publicado no DOU de 01/12/94,
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vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro.98.Valor:R$ 40.762,00 ( Quarenta Mil, e
Setecentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.948.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57432, de 19.'02,98, no valor
de R$ 10.961,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 2539'94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAIEIRAS SP, publicado no D.O.L' de 13'0794, vigência até

Apostilamento ao conv ênio n" 2739 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPINA DO MONTE ALEGRES?, publicado no D.O.0

28.'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 189.448,00 ( Cento e Oitenta e Nove Mil, e Quatrocentos e
Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 13.780.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57433, de 19 02 98, no v alor
de R$ 50.148,00, natureza de despesa n0 344041, fonte o" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

de 050594, vigência até 2802:99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,'98.Valor:R$ 16.222,00 (
Dezesseis Mil, e Duzentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos- 1 166 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho o' 081142042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram abocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57876, de 1902,98,
no valor de R$ 4.1'5,00, natureza de despesa n°344041. fonte n" 12200000(1 . Data do apostilamento em
19/02:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostamento ao convênio n° 289.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAIUA, SP, publicado no D.O.0 de 25.07:95, vigência até

Apostilamento ao convênio IV 272894, fumado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPINAS 'SP, publicado no D.O.0 de 03:08.94, vigência

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilo abrias e 09 gramas
de proteinas.CronogramaJaneiro.98.Valor.R$ 23.992,00 ( Vinte e Três Mil, e Novecentos e Noventa e
Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 914.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870 130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta_da Nota de Empenho o' 98NE57434, de 19.02.98, no valor de R$ 5.064,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19,02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

até 25'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
199 R . conforme indicação a seguir Objeto promnov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma.Janeiro'98.Valor:R$ 2.383.826,00 ( Dois Milhões,
Trezentos e Oitenta e Três Mil, e Oitocentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias
letivos Número Total de Alunos 14' 133 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para
atender os primeiros $0 dias do cronograma, foram abocados recursos à conta da Nota de Empenho n°
981\1E57438, de 19'02'98, no valor de R$ 542.277,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n°
122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - SecretárioExecutivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2650.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAJAMAR'SP, publicado no D.O.U. de 22,07.94, vigêrícia

Apostilamento ao com ênio n" 1893'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, publicado no D.O.0 de

até 28,02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro:98.Valor.R$ 210.660,00 ( Duzentos e Dez
Mil, e Seiscentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
10.644.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE57435, de 19.02,98, no valor
de R$ 39.684,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'06'94. vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 174.412,00 ( Cento
e Setenta e Quatro Mil, e Quatrocentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero
Total de Alunos . I2.552.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram abocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57439,
de 19'02'98, no valor de R$ 46.739,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 606,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAJATL'SP, publicado no D.O.0 de 16,10195, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 4207'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPOS NOVOS PAULISTA/SP, publicado no D.O.0 de

28/02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro,'98.Valor:R$ 125.708,00 ( Cento e Vinte e Cinco Mil, e Setecentos e
Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 6.543.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho if
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57867, de 19,02,98, no valor de R$ 23.667,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19102;1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

07 , 10'97, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 22.140,00 ( Vinte e
Dois Mil, e Cento e Quarenta Reais), Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
825.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57440, de 19/02,98, no valor
de R$ 4.698,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2565'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAJOBI.'SP, publicado no D.O.0 de 14'07 94, vigência até

Apostilamento ao convênio ri° 5813 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANASSP, publicado no D.O.0 de 27/10/97, vigência até

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no-exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 27.610,00 ( Vinte e Sete Mil, e Seiscentos e Dez Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.005.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram abocados
recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE57436, de 19.02 98, no valor de R$ 7.336,00. natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19.02.1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promox er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor,R$ 10.610,00 ( Dez Mil, e Seiscentos e Dez Reais ). Dias de
atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 777.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram abocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57890, de 19'02'98, no valor de R$ 2.748,00, natureza de
despesa n°344041. fonte if 122000000 . Data do apostilamento em 19.021998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2441'94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAJURU'SP, publicado no D.O.0 de 07.07 94, vigência até
28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 58.810,00 ( Cinquenta e Oito Mil, e Oitocentos e Dez
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.339.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173, Cestão 15253. programa de trabalho n"
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57437, de 19 '02'9S, no valor de R$ 15.105,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19.02 1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostamento ao convênio tf 3833'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANDIDO MOTA'SP, publicado no D.O.0 de 11/01/95,
v igência até 28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 85.812,00 ( Oitenta e Cinco Mil,
e Oitocentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.311.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ir 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram abocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57441, de 19'02/98, no valor
de R$ 21.943,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 2532'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANDIDO RODRIGUES'SP, publicado no DOU de
15'07.'94, vigência até 28'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 granias de proteínas Cronograma:Janeiro 98 Valor-R$ 8.582,00 ( Oito
Mil, e Quinhentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos Número Total de
Alunos: 433.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L IG 1531 73, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5 7442, de 19'0298, no valor
de R$ 1.688,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE'FIT - Secretário-Executivo-do FNDE.
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Apostilamento ao conv ënio n" 287.95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARDOSOSP, publicado no D.O.0 de 25/07,95, vigência
até 28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
199S, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro,98.Valor.R$ 33.524,00 ( Trinta e Três Mil
, e
Quinhentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.148.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 080420427248 70130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57447, de 19,02,98, no valor
de R$ 8.032,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 074/95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANITAR/SP, publicado no DOU de 2305/95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 16.992,00 ( Dezesseis Mil, e Novecentos e Noventa e Dois
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 876.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE57877, de 19/02/98, no valor de R$ 3.139,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 .'02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802-99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro ,"98.Valor:R$ 71.902,00 ( Setenta e Hutn Mil,
e Novecentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.076.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 080420427248 7 0130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57448, de 19/02/98. no valor
de R$ 17.614,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19)02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 648/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAPAO BONITO/SP, publicado no D.O.0 de 27/10/95,

Apostilamento ao convênio n° 420897, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CASSIA DOS COQUEIROS/SP, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio tf 302,95, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CASA BRANCA/SP, publicado no D.O.0 de 25/07/95,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 255.222,00 ( Duzentos e
Cinquenta e Cinco Mil, e Duzentos e Vinte e Dois Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 9.191.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57443,
de 19/02/98, no valor de R$ 50.639,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

01110:97, vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do tnesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gratnas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 16.096,00 (
Dezesseis Mil, e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
646.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57449, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.414,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3223/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAPELA DO ALTO/SP, publicado no D.O.0 de 01/12/94,

Apostilatnento ao convênio n° 898/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CASTILHO/SP, publicado no D.O.0 de 25/04/96, vigência
até 28102199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.ValorRS 40.968,00 ( Quarenta Mil. e
Novecentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.806.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57444, de 19/02/98, no valor
de R$ 10.204,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas,Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 108.000,00 ( Cento e Oito Mil
Reais). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.42I.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 9 8NE57450, de 19;02/98, no valor de R$ 18.606,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 1 22000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0658/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARAGUATATUBAISP, publicado no D.O.0 de 24'0796.

Apostilamento ao convênio n" 1322 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CATANDUVA,SP, publicado no D.0.0 de 15/06/94,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 198.Valor:R$ 2 33.814,00 ( Duzentos e Trinta
e Três Mil, e Oitocentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 15.323.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 080420427248701 30 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57445, de 190298,
no valor de R$ 55.007,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802:99, com o objeto de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir,Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro;98.Valor:R$ 216.704,00 ( Duzentos e
Dezesseis Mil, e Setecentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 14.316.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E57451, de 19,02198,
no v alor de R$ 51.263,00, natureza de despesa n°344041, fonte n' s 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2752'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARAPICUIBA'SP, publicado no D.O.0 de 10:08:94.

Apostilamento ao convênio n" 6415,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CATIGUA,SP, publicado no D.O.0 de 10/ 11197, vigência até
2802.99, com o objetii o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogramaianeiro,98. \:alor.R$ 17.366.00 ( Dezessete Mil, e Trezentos e Sessenta e Seis
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.230.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 982\1E57452, de 19,0298, no valor de R$ 4.597,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000. Data do apostilatnento em 19,02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 1.045.358,00 ( Hum Milhão,
Quarenta e Cinco Mil, e Trezentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos . 68.760.A presente despesa correrá à-conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57446,
de 19/02/98, no valor de R$ 263.226,00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 .Datado
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 7239 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CEDRALSP, publicado no D.O.0 de 27 11'97, vigência até
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Apostilamento ao convênio n° 308594, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COLINA/SP, publicado no D.O.0 de 10/11/94, vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 20.206,00 ( Vinte Mil, e Duzentos e Seis Reais ), Dias de
atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.063.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57453, de 19 102198, no valor de R$ 3.851,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 102/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de protein as.Cronograma:Janeiro,99.Valor:R$ 47.920,00 ( Quarenta e Sete Mil, e Novecentos e Vinte
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3,271.A presente despesa
correrá ã conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57459, de 19/02/98, no valor de R$ 11.809,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 050796, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CERQUEIRA CESARSP, publicado no D.O.0 de 05 07.96,

Apostilamento ao com ênio n" 1032'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COLOMBIASP, publicado no DOI: de 10/0694, vigência

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 38.902,00 ( Trinta e Oito Mil, e
Novecentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.727.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57454, de 19.02.98, no s alor
de R$ 10.596,00, natureza de despesa tf 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 290299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1999, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento, aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 22.162,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Cento e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1 565.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57460, de 19,02,98, no valor
de R$ 5.939,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE,

Apostilamento ao convênio n° 678'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CERQUILHO 'SP, publicado no D.O.0 de 09.11.95, vigência

Apostilamento ao convênio n" 391594, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONCHALSP, publicado no D.O.0 de 12/01/95, vigência

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1999, conforme indicação a seguir.Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 91.134,00 ( Nos enta e Hum Mil,
e Cento e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
5.001.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57455, de 19.02.98, no s alor
de R$ 17.349,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

até 29'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1999, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 66.170,00 ( Sessenta e Seis Mil,
e Cento e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.847.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57461, de 19/02198, no valor
de R$ 17.130,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 194494, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CESARIO LANGE.SP, publicado no D.O.0 de 28,06.94,

Apostilamento ao com ênio tf 322094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONCHAS:SP, publicado no D.O.0 de 01/12/94, vigência

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 49.106,00 ( Quarenta e Nos e
Mil, e Cento e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letis os. Número Total de Alunos: 2.555.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57456, de 19.01 98, no s alor
de R$ 9.111,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 29'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1999, conforme indicação a seguir.Objeto, promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro.98.Valor.R$ 40.066,00 ( Quarenta Mil, e
Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.476.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57462, de 19/02.'98, no valor
de R$ 9.041,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETFI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5262'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CHARQUEADA'SP, publicado no D.O.0 de 23,10.97,

Apostilamento ao convênio n° 350,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORDEIROPOLIS/SP, publicado no D.O.0 de 14/08/95,

vigência até 28 / 02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 39.746.00 ( Trinta e Nos e Mil, e
Setecentos e Quarenta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2.911 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724970130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57457, de 1902.98, no valor
de R$ 10.441,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

s igência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas,Cronograma:Janeiro.'98.Valor.R$ 53.932,00 ( Cinquenta e Três
Mil, e Novecentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 3.318.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57463, de 19:02/98, no valor
de R$ 11.419.00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio rt° 464'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CLEMENTINA 'SP, publicado no DOU de 20,05,94,

Apostilamento ao convênio n° 286,95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COROADOS/SP, publicado no D.O.0 de 25/07/95, vigência

vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998.
conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 17.208,00 ( Dezessete Mil, e
Duzentos e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.213.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57458, de 19.'02.'98. no s alor
de R$ 4.338,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28..02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,93.Valor:R$ 14.262,00 ( Catorze Mil, e
Duzentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
882.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57464, de 19;02,98, no valor
de R$ 3.244,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 3997 1 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORONEL MACEDO/SP, publicado no D.O.0 de 20/01195,
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Apostilamento ao convênio n° 381;95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CRUZEIRO/SP, publicado no D.O.0 de 24/08/95, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguirObjeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograina:Janeiro9R.Valor:R$ 34.556,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.1 96.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57465, de 19102198, no valor
de R$ 6.684,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro198.Valor:R$ 194.064,00 ( Cento e Noventa e
Quatro Mil, e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 13.082.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57471, de 19/02/98,
no valor de R$ 45.745,00, natureza de despesa n°344041, fonte n` 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 593'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORUMBATAPSP, publicado no DOU de 161095,

Apostilamento ao convênio ir 1321.94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CUBATAGSP, publicado no D.O.0 de 15/06;94, vigência

vigência até 28'02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 10.572,00 ( Dez Mil, e
Quinhentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
748.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57466, de 190298, no valor
de R$ 2.757,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
199R, confonne indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro/98,Valor:R$ 477.800,00 ( Quatrocentos e
Setenta e Sete Mil, e Oitocentos Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 25.375.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57472, de 19/02/98,
no valor de R$ 88.282,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 842/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COSMORAMA/SP, publicado no D.O.0 de 20/01'97,

Aposdlamento ao convênio n° 472.95, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CUNHA1SP, publicado no D.O.0 de 12/09/95, vigência até

vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 18.968,00 ( Dezoito Mil, e
Novecentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.286.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57467, de 19'02 98, no valor
de R$ 4.704,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 111.156,00 ( Cento e Onze Mil, e Cento e Cinquenta e
Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.067.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram aloçados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57473, de 19.02.98, no valor de R$ 23.688,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em l9/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 103.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CRAVINHOS.SP, publicado no D.O.0 de 05'06/95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 72.726,00 ( Setenta e Dois Mil,
e Setecentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
5.287.A presente despesa correrá à conta ao orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57468, de 19'02 '98, no salor
de R$ 19.262,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 449.'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DESCALVADO/SP, publicado no D.O.0 de 20/05/94,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro.'98.Valor:R$ 94.592,00 ( Noventa e Quatro
Mil, e Quinhentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 5.310.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho , n° 98NE57474, de 19/02/98, no valor
de R$ 18.474,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1598/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA/SP, publicado no D.O.0 de 20/06'94,

Apostilamento ao convênio n" 450,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIADEMA/SP, publicado no D.O.0 de 20/05/94, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 9.870,00 ( Nove Mil, e
Oitocentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 705.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57469, de 19'02/98, no valor
de R$ 2.749,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28102,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir,Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 185.192,00 ( Cento e Oitenta e
Cinco Mil, e Cento e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 15.260.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57475, de 19/02/98,
no valor de R$ 27.783,00. natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em L9/02;1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4209/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CRUZALIA'SP, publicado no DOU de 07'10'97, vigência

DA

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 8.696,00 ( Oito Mil, e
Seiscentos e Noventa e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
635.A presente deSpesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57470, de 19'02'98, no valor
de R$ 2.272,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

até 2802,99, com o objetis o de indicar os reeursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 9.836,00 ( Nove Mil, e
Oitocentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
377.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57884, de 19/0198, no valor
de R$ 2.073,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 530797, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIRCE REIS,SP, publicado no D.O.0 de 23/10/97, vigência
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Apostilamento ao convênio n° 952/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIVINOLAND1A'SP, publicado no D.O.0 de 29'0196.
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Apostilamento ao convênio tf 3281/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ECHAPORA/SP, publicado no D.O.0 de 07112/94, vigência

vigência até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas. Cr onograma:Janeiro'98.Valor:R$ 39.666,00 ( Trinta e Nove Mil, e
Seiscentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.391.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ' , NIDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57476, de 19 02;98, no valor
de R$ 8.288,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 24.774,00 ( Vinte e Quatro Mil,
e Setecentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I.653.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57482, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.829,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1772,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DOIS CORREGOS . SP, publicado no D.O.0 de 2406,94.

Apostilamento ao convênio rf 3221'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ELDORADO 'SP, publicado no D.O.0 de 0112194, vigência
até 2 g 4-12'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de

vigência até 28102.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo- no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos-er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas,Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 50.954,00 ( Cinquenta Mil, e
Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.703.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG- 153173, Gestão
15253, programa de trabalho tf 08042042724870130. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n 98NE57477. de 19,02,98, no valor
de R$ 13.509,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

1 098, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 119 gramas de proteínas Cronogrania:Janeiro'98.Valor:R$ 97.896,00 ( Noventa e Sete Mil,
e Oitocentos e Noventa e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3 722 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n's 118042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE57483, de 19102198, no valor
de R$ 20.673,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2613,94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DOLCINOPOLIS/SP, publicado no D.O.0 de 18/07,94,

Apostilamento ao convênio n° 4210'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeinira Municipal de ELIAS FAUSTO/SP, publicado no D.O.0 de 07;10/97,

vigência até 28102,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promo‘ er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valorild 5.926,00 ( Cinco Mil, e
Novecentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
437.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho .n" 98NE57478, de 19/02,98, no valor
de R$ 1.502,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 25.704,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Setecentos e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.836.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57484, de 19102.98, no valor
de R$ 7.160,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1738,94, firmado entre o FtiNDo NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DRACENA,SP, publicado no D.O.0 de 24,06/94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 721'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ELISIARIO/SP, publicado no D.O.0 de 04/11/96, vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promcn- er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 125.996,00 ( Cento e Vinte e
Cinco Mil, e Novecentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 7.483.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 98NE57479, de 19/0208,
no valor de R$-27.017,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo .do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro'98.Valor:R$ 6.852,00 ( Seis Mil, e
Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
481 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
donograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57860, de 19/02.'98, no valor
de R$ 1.823,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3279'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DUARTINA'SP, publicado no D.O.0 de 07'12.94, vigência

Apostilamento ao convênio ri° 039,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de EMBAUBA/SP, publicado no D.O.0 de 11/05/95, vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto • promover o atendimento .aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 33.686,00 ( Trinta e Três Mil, e
Seiscentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.450.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57480, de 19.'02.'98. no valor
de R$ 8.910,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEM - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28;02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promox er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 6.690,00 ( Seis Mil, e Seiscentos
e Noventa Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 486.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57848, de 19/0198, no valor de R$ 1.775,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 352'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DUMONT'SP, publicado no D.O.0 de 12'05'94, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 308/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de EMBUSP, publicado no D.O.0 de 28/07/95, vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98 Valor:R$ 20.304.00 ( Vinte Mil, e Trezentos e Quatro Reais ). Dias
de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.410.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE57481, de 19'02'98, no valor de R$ 5.070,00, natureza de
despesa n° 344041. fonte n° 122000000 Data do apostilamento em 19'021998, por JOSÉ ANTONIO
CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28.0299. com o objeth o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promm er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 1.219.924,00 ( Fluiu Milhão, Duzentos e Dezenove Mil, e
Novecentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
45.341.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57485, de 19/02/98, no valor
de R$ 258.669,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 720'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de EMBU-GUACL"SP, publicado no D.O.0 de 04/11/96,

Apostilamento ao convênio rf 692;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESTRELA D'OESTESP, publicado no D.O.0 de 27105/94,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas CronogramaJaneiro'98.Valor:R$ 158.546,00 ( Cento e Cinquenta
e Oito Mil, e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 11.291.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57486, de 19,02,98,
no valor de R$ 42.514,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

vigência até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro98.Valor.R$ 21.166,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Cento e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de Alunos:
1.539.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57488, de 19,02,98, no valor
de R$ 5.603,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0649/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de EMILIANOPOLIS/SP, publicado no D.O.0 de 23/07/96,

Apostilamento ao convênio n° 3879/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESTRELA DO NORTE/SP, publicado no D.0.11 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 7.616,00 ( Sete Mil, e
Seiscentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 554.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57875, de 19/02.'98, no valor
de R$ 2.013,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

12;01/95, vigência até 28/02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98,Valor:R$ 18.712,00 (
Dezoito Mil, e Setecentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 687.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57489, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.735,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3234/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ENGENHEIRO COELHO/SP, publicado no DOU de

Apostilamento ao convênio n° 347,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA/SP, publicado no

01/12/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.ValorRS 22.348,0(1 ( Vinte e
Dois Mil, e Trezentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.632.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57868, de 19'0298, no valor
de R$ 5.839,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE1TI - Secretário-Executivo do FNDE.

D.0,13 de 14/08:95, vigência até 28102;99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograrna:Janeiro,98.Valor:R$ 80.276,00 ( Oitenta
Mil, e Duzentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.538.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57862, de 19/02/98, no valor
de R$ 13.951,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 022/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 173/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FARTURA/SP, publicado no D.O.0 de 27/06/95, vigência

23/01/96, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 96.406,00 (
Noventa e Seis Mil, e Quatrocentos e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 7.050.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57487, de 19'02/98,
no valor de R$ 25.048,00, natureza de devesa n°344041, fonte n° 122000000. Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 96.824,00 ( Noventa e Seis Mil,
e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.159.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57490, de 19/02/98, no valor
de R$ 16.631,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio. n° 198'95, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESPIRITO SANTO DO TURVO,'SP, publicado no D.O.0 de
27/06/95, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.‘'alor.R$ 13.858,00 ( Treze
Mil, e Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de
Alunos: I .014.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57846, de 19 02 98, no s alor
de R$ 3.599,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilarnento ao com ênio n" 2440,94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FERNANDO PRESTES,SP, publicado no D.O.0 de
07. 07 94, s igência até 28.02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gratnas de proteínas.Cronograma.Janeiro.'98.Valor:R$ 11.456,00 ( Onze
Mil, e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 838,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogranaa, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57492, de 19,02;98, - no salor
de R$ 2.978,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/021998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1958/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESTIVA GERBI'SP, publicado no D.O.0 de 2806.94.

Apostilamento ao consênio n" 451 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FERNANDOPOLIS,SP, publicado no D.O.0 de 2005 94,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 27.520,00 ( Vinte e Sete Mil, e
Quinhentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.027.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE57845, de 19.02 98, no s alor
de R$ 6.948,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

s igência até 28.02'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro.98.Valor.R$ 139.698,00 ( Cento e Trinta e
Nove Mil, e Seiscentos e Nov enta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total
de Alunos. 9.814.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57491, de 19 02 98.
no s alor de R$ 35.777,00, natureza de despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 83695, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FERRAZ DE VASCONCELOS SP, publicado no DOU de
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13'12'95, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 4(1(J.228,0(1 (
Quatrocentos Mil, e Duzentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 28.907.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57493,
de 19'02.'98, no valor de R$ 107.878,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do .FNDE.

Apostilarnento ao convênio n" 2544 94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FRANCO DA ROCHA SP. publicado no D.O.0 de 1307194,
vigência até 28 0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro:98.Valor,R$ 347.292,00 ( Trezentos e
Quarenta e Sete Mil, e Duzentos e Nos enta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 25.355.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 1531 7 3, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57499,
de 190298, no valor de R$ 90.792,00, natureza de despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do
apostilainento em 19 - 02:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7332/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FLORA RICA/SP, publicado no D.0.11 de 03'12'97, vigência

Apostilamento ao convênio n" 3230,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GABRIEL MONTEIRO/SP, publicado no D.O.0 de

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 11.464,00 ( Onze Mil, e
Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 410.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57494, de 19/02'98, no valor
de R$ 2.380,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo-do FNDE.

01:12 :94, vigência até 2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 9.586,00 ( Nove
Mil, e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 547.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57500, de 19/02198, no valor
de R$ 1.940,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2618/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FLORIDA PAULISTA/SP, publicado no DOU de 18'07'94,

Apostilamento ao convênio n° 3792/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GALIA/SP, publicado no D.O.0 de 11/01/95, vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 29.198,00 ( Vinte e Nove Mil, e
Cento e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.044.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE57495, de 19'02.'98, no valor
de R$ 7.612,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28;02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 21.464,00 ( Vinte e Hum Mil, e Quatrocentos e Sessenta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.509.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5750I, de 19/02/98, no valor de R$ 5.559,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4211/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FLORINIA/SP, publicado no D.O.0 de 07/10/97, vigência

Apostilamento ao convênio n° 2638/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GARCA/SP, publicado no D.O.0 de 22/07/94, vigência até

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
" 1998, conforme indicação a seguirObjeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 11.608,00 ( Onze Mil, e
Seiscentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 859.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alceados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57496, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.911,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 131994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FRANCA.'SP, publicado no D.O.0 de 15.06:94, vigência até

28;02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 105.766,00 ( Cento e Cinco Mil, e Setecentos e Sessenta e
Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 7.684.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57502, de 19/02/98, no valor de R$ 26.492,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo peio menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98,Valor:R$ 712.210,00 ( Setecentos e Doze Mil, e Duzentos e Dez
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 49.215.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ri°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57497, de 19.'02.'98, no s alor de R$ 177.263,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 1902,1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ir 1597,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GASTA() VIDIGAL,'SP, publicado no D.O.0 de 20/06/94,
vigência até 28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor:R$ 19.428,00 ( Dezenove Mil, e
Quatrocentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
706.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
croncgrama, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57503, de 19'02'98, no valor
de R$ 4.093,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° 195'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FRANCISCO MORATO.SP, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao com ênio n° 7918.97, fumado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GAVIAO PEIXOTO'SP, publicado no DOU de 03/12/97,

27'06'95, vigência até 28'02'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 413.760,00 (
Quatrocentos e Treze Mil, e Setecentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os.
Número Total de Alunos: 29.835.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tr 98NE57498,
de 19/02'98, no valor de R$ 112.230,00, natureza de despesa n°344041. fonte if 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998,_por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

s igência até 28.02.'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro'98.Valor:R$ 13.006,00 ( Treze Mil, e Seis
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 929.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE57889, de 19'02'98, no valor de R$ 3.623,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 1$18'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GENERAL SALGADO'SP, publicado no D.O.0 de
L5/06/94, vigência até 28 , 0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 27.330,00 ( Vinte e
Sete Mil, e Trezentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
I .939.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57504, de 19:02.98, no valor
de R$ 7.163,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 1220(10000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n" 2556,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUAPIACUSP, publicado no D.O.0 de 13/07/94, vigência
até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 34.208,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Duzentos e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.026.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE57510, de 19,02 , 98, no valor
de R$ 7.901.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19;02 1 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n° 1825/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GETULINA'SP, publicado no D.O.0 de 27.'0694, vigência

Apostilamento ao convênio n" 46595, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUAPIARASP, publicado no D.O.0 de 1109/95, vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 25.472,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Quatrocentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.842.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57505. de 19102198, no ,e alor
de R$ 6.852,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 125.092,00 ( Cento e Vinte e
Cinco Mil, e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.321.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57511, de 19/0198, no valor
de R$ 25.623,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2614/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GLICERIO/SP, publicado no D.O.0 de 18/07/94, vigência

Apostilamento ao convênio ir 255794. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARACAISP, publicado no D.O.0 de 13,07/94, vigência

até 28 102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 15.262,00 ( Quinze Mil, e
Duzentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
803.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri' 98NE57506, de I902.98, no valor
de R$ 2.980,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro98.Valor:R$ 22.742,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Setecentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I.637.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57512, de 19,0198, no valor
de R$ 6.111,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 545/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUAICARA'SP, publicado no D.O.0 de 29.'0995, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exércício de
1998, conforme indicação a seguir. Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 25.828,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Oitocentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I.887.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E57507, de 1902.98, no s alor
de R$ 6.739,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 379394, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARACISP, publicado no D.O.0 de 1 li01/95, vigência até
28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar .e no ensino fundamental, da zonas urbana e nual, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro.'98.Valor,R$ 36.940,00 ( Trinta e Seis Mil, e Novecentos e Quarenta
Reais ). Dias de atendimento; 200 dias letivos. Nútnero Total de Alunos: 1.937.A presente despesa
correra à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 , Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE575 13, de 19,02,98, no valor de R$ 7.044,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19,02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1954/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUAIMBE/SP, publicado no D.O.0 de 28'06.'94, vigência

Apostilainento ao convênio n° 131794, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARARAPES/SP, publicado no D.O.0 de 15/06/94,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 19.474,00 ( Dezenove Mil, e
Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I.369.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57508, de 19102.'98, no valor
de R$ 5.046,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do atiostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28,02 ;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promnoveru atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundatnental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 64.000,00 ( Sessenta e Quatro
Mil Reais). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.685.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho ri°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE575 14, de 19+0298, no valor de R$ 16.711,00. natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 216 196, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUAIRA/SP, publicado no D.O.0 de 28:0696. vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução dó mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 91.364,00 ( Noventa e Hum Mil, e Trezentos e Sessenta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.621 .A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de
trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograrna, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57509, de 19'02,98, no valor de R$ 24.425,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostila:mento em 19.'011998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 3919,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARATINGUETASP, publicado no D.O.0 de 12/01/95,
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vigência até 2892,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro98.Valor:R$ 306.088,00 ( Trezentos e Seis
Mil, e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 17.640.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173: Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57515, de 19,0198, no valor
de R$ 64.276,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao Convênio ir 341'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Apostilamento ao convênio n" 176,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUAREI 'SP, publicado no D.O.0 de 270695, vigência até

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de HERCULANDIA/SP, publicado no D.O.0 de 14/08/95,

2802,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. proinos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor,R$ 46.072,00 ( Quarenta e Seis Mil, e Setenta e Dois Reais ).
Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de Alunos. 1.702.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ri"
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57516, de 1902.98, no salor de R$ 9.632,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilatnento em 19.'02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 28 '02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 37.652,00 ( Trinta e Sete Mil, e
Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.431.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57521, de 19/02/98, no-valor
de R$ 7.951.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tr 3926.'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
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Apostilamento ao convênio n° 291;95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARIBA'SP, publicado no D.O U de 12'01'95, vigência até

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de HOLAMBRAISP, publicado no D.O.0 de 25'07'95, vigência

28;02.99. com o objetivo-de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro.98.Valor:R$ 104.188,00 ( Cento e Quatro Mil, e Cento e Oitenta e Oito
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 7.339 A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57517, de 19'02'98. no valor de R$ 26.255,00, natureza
de despesa ir 344041, fonte tf 122000000 • Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro'98. V alor:R$ 43.032,00 ( Quarenta e Três
Mil, e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.905 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ir 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57864, de 19'02'98, no valor
de R$ 6.667,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 6157.'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARUJA.'SP, publicado no DOU de 06'11'97, vigência

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de HORTOLANDIA/SP, publicado no D.O.0 de 21/06/96,

até 28:0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 886.262,00 ( Oitocentos e
Oitenta e Seis Mil, e Duzentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 50.666.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LIG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57518,
de 19/02/98. no valor de R$ 186.980,00, natureza de despesa n°34404!, fonte ir 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercimo de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e-rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro.98.Valor:R$ 416.172,00 ( Quatrocentos e
Dezesseis Mil, e Cento e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 27.530.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57843, de 19/02/98,
no valor de R$ 103.356,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 309/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARULHOS/SP, publicado no D.O.0 de 05/05/94,
vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de pniteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 2.658.784,00 ( Dois Milhões,
Seiscentos e Cinquenta e Oito Mil, e Setecentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200
dias letivos. Número Total de Alunos: 192.781 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do
FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 .
Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota
de Empenho n° 98NE57519, de 19/02/98, no valor de R$ 711.262,00, natureza de despesa n°344041,
fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ir 3091/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUATAPARA/SP, publicado no D.O.0 de 29/11/94,

Apostilamento ao convênio n° 165:96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Apostilamento ao convênio n° 059196, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IACANGA/SP, publicado no D.O.0 de 28/03/96, vigência até

28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme. indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogramaianeiro,98.Valo r:R $ 22.142,00 ( Vinte e Dois Mil, e Cento e Quarenta e Dois
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.616.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57522, de l9'02'98, no valor de R$ 5.796,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ AN'TONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 785/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBATE/SP, publicado no D.O.0 de 06/12/95, vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 22.248,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Duzentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I.603.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para itender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alotados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57849, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.481,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Va lor: R$ 86.958,00 ( Oitenta e Seis Mil, e Novecentos e Cinquenta
e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.161.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57523, de 19/02/98, no valor de R$ 19.472,00,
natureza de destSesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo . do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 743/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUZOLANDIA/SP, publicado no D.O.0 de 12/11/96.

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBIRA/SP, publicado no D.O.0 de 27/11/97, vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 24.120.00 ( Vinte e Quatro Mil,
e Cento e Vinte Reais ). Dias de atendhnento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 922.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograrna, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE57520, de 19/02/98, no valor de R$ 5.086,00,
natureza de despesa no 344041. fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7236/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
28/02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 33.628,00 ( Trinta e Três Mil, e Seiscentos e Vinte e Oito
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.680.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57524, de 19/02/98, no valor de R$ 6.304,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 660'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBITINGASP, publicado no D.0.11 de 09 11 95, vigência até
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Apostilamento ao convênio n" 480 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IGUAPE SP, publicado no D.O.0 de 12109195, vigência até

28/02 , 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50 quilocalorias e ((9 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro , 98.Valor:R$ 109.1)38,00 ( Cento e Nove Mil, e Trinta e Oito Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 7.496.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho a'
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os pritneiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ir' 981\4E57525, de 19 , 02,98, no valor de R$ 27.774,00, natureza
de despesa mi" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 . 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à coma do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e (19 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.ValorRS 172.720,01) ( Cento e Setenta e Dois Mil, e Setecentos e
Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.589.A presente despesa
correrá à conta dó orçamento do ENDE. código da UG 15317$, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho a 981\1E57531, de 19 02 98, no valor de R$ 35.880,00. natureza
de despesa n" 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em 1902)1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio a' 7333 ,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBILINAI SP, publicado no D.O.0 de 01 1297, i gên c i a até

Apostilamento ao com ênio n' 2439 94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ILHA SOLTEIRA, SP. publicado no D,O.0 de 07/07/94,

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar .- PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograina:Janeiro , 98 Valor:R$ 206.748,00 ( Duzentos e Seis Mil. e Setecentos e Quarenta
e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 13.411.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n'08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos.à conta da Nota de Empenho ri° 98NE57526, de 1901'98, no valor de R$ 49.822,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programas Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro.98.Valor:R$ 84.600,00 ( Oitenta e Quatro
)vlil. e Seiscentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.784.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57870, de 19/02/98, no valor
de R$ 16.272,00, natureza de despesa n° 344041, fonte a' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02;1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 393/94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ICEM/SP, publicado no D.O.0 de 12.'05:94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjetcy promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de protefnas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 22.348,00 ( Vinte e Dois Mil, e Trezentos e Quarenta e
Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.594.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronogratna, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho a' 98NE57527, de 19/02/98, no valor de R$ 5.771,00. natureza de
despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0628/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de 1LHABELA1SP, publicado no D.O.0 de 22/07/96, vigência
até 28/02, 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundame-ntal, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 60,290,00 ( Sessenta Mil, e
Duzentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.Número Total de Alunos: 4.193.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho a' 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57532, de 19/02/98, no valor
de R$ 14.933,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 187/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IEPE/SP, publicado no D.O.0 de 27/06/95, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 1027/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de INDAIATUBA/SP, publicado no D.O.0 de 10/06/94,

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confonne indicação a seguirObjeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 20.118,00 ( Vinte Mil, e Cento e Dezoito Reais ). Dias de
atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.410.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
'iO42042724870 130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57528, de 19 , 02'98, no valor de R$ 5.215,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 1910211998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

DA EDUCAÇÃO e

vigência até 28,02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mal, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 388.434,00 ( Trezentos e
Oitenta e Oito Mil, e Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 26.300.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57533,
de 19/02/98, no valor de R$ 95.555,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3843/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IGARACU DO TIETE/SP, publicado no D.O.0 de 12'01 '95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo' no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na-educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 54.862,00 ( Cinquenta e Quatro
Mil, e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.970.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57529, de 19 ,02'98, no valor
de R$ 14.729,00, natureza de despesa n° 344041, fonte Ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28;02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 13.906.00 ( Treze Mil, e Novecentos e Seis Reais ). Dias
de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 982.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57534, de 19/02/98, no valor de R$ 3.668,00, natureza de
despesa n°344041. fonte rf 122000000 . Data do apostilamento em 19,02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 571 195, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IGARAPAVASP, publicado no D.O.0 de 04 ,09'95, vigência

Apostilamento ao convênio n" 1558/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1NDIAPORA/SP, publicado no 0.0.1) de 20/06/94, vigência

até 28102/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 70.988,00 ( Setenta Mil, e
Novecentos e Oitenta e Oito Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
5.153.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57530, de 19'02'98, no valor
de R$ 18.357,00, natureza de despesa a' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 3719/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de INDIANA/SP, publicado no D.O.0 de 11/01/95, vigência até

até 2802.99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiroi98.Valor:R$ 11.462,00 ( Onze Mil, e
Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias.de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
839.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57535, de 19,02/98, no valor
de R$ 2.994,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostamento ao convénio tf 421297. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IPERQSP, publicado no D.0.11 de 07'14197, vigência até
28,0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental da 201185 urbana e rural à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronogramaaaneiro 98.1/ator:RS 46.596.00 X Quarenta e Seis Mil. e Quinhentos e Noventa e
Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de Alunos: 3.252.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153113. Gestão 15253. programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograrna. foram atoados
recursos à conta da Nota de Empenho n°98NE57536. de 19102:98, no valor de R$ 11.712,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostihunento em 1910211998. por: JOSÉ
ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FN DE.
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Apostilamento ao convênio n° 47795, firmado entre O FUNDO NACIONAL PE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAI SP. publicado no D.O.0 de 1209)95. vigência até
211 02199. -com O objetivo de indicar os reclusos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,

conforme indicação a seguir_Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alitnentaçào
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e (19 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 112.764,4)0 ( Cento e Doze MIL e Setecentos e Sessenta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de Alunos: 3.817A presente
despesa correrá á conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograrna, foram
atesados recursos it conta da Nota de Empenho n° 98NE57542. de 19:02/98. no valor de R$ 21.713,00,
natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000. Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CA RLEITI - Secretário-Executivo do FNDE

Apostilamento ao convênio n° 46995. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IPUA/SP. publicado no DOU de 1209,95 vigència até
28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
• conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação pré• escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronograrnaJaneiro 98NalooRS 32.514.00 ( Trinta e Dois Mil. e Quinhentos e Catorze
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2390A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253. programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente para atender os primeiros 30 dias do cnanograrna, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n°98NE57537, de 1902198, no valor de RS 8.327.00, natureza de
despesa n° 344041, fonte if 122000000. Data do apostilamento em 1902/1998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários á execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogmina:Janeiro/98Nalor R$ 28.822,00 ( Vinte e Oito Mil e Oitocentos e Vinte e Dois
Reais.). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.086.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FIODE, código da UG 153173, Gestão 115253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57543, de 19/02/98, no valor de RS 7.734.00. natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apistilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2042/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1RACEMAPOLIS/SP. publicado no D.O.0 de 01'07/94,

Apostilamento ao convénio n° 7897/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITANHAEM/SP., publicado no D.O.0 de 03/12/97. vigência

vigência até 28/02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo .pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro98.Valor:RS 56,000,00( Cinquenta e Seis
Mil Reais). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.984.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130. Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos a conta da Nota de Empenho n° 9 gNE57538, de 19102/98. no valor de RS 10.457,00, natureza
de despesa n° 344041 fonte n° 122000000 . Data do apostilaniento em 19 02/1998. por JOSÉ
ANTONIO CA RLETTI Secretário-Executivo do FN DE.

e
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173794, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Apostilamento ao convênio
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IRAPUA/SP, publicado no D.O.0 de 24 06/94, vigência até

28102/99 com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação pré-

escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro/98.ValorR$ 23.600.00 ( Vinte e Trás Mil, e Seiscentos Reais ). Dias
de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.203.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130. Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos á conta da Nota de Empenho ri° 98NE57539. de 19102198, no valor de RS 4.467,00, natureza de
despesa n°344041, fonte na 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos ileCe55áli05 à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educasao
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínaoCronograma.Janeiro/98.Valor:RS 204.102.00 ( Duzentos e Quatro
Mil e Cento e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 14302.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos á conta da Nota de Empenho n° 98NE57544. de 19/02198, no valor
de R$ 52.247.00, natureza de despesa n° 344041 fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3205/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TTAOCA/SP, publicado no D.O.0 de 29/11/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriçulados na educação pré- escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, 11 conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gamas
de proteinas,CronogramaJaneiro/98.Valor:RS 22.640.00 ( Vinte e Dois Mil, e Seiscentos e (ourela
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 824.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho o*
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos a conta da Nota de Empenho n°98NE57855. de 19132J98. no valor de R$ 4.830,00, natureza de
despesa n° 344041. fonte n° 122000000. Data do apostilamento em 19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gamas
de proteinas.Cronograma:Janeina/98.ValorRS 19.764,00 ( Dezenove Mil, e Setecentos e Sessenta e
Quatro Reais ).- Dias de atendimento; 200 dias letivos, Número Total de Alunos: 1388.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. códigoola UG 153173. Gestão 15253. programa de
trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5754a de 19/0298. no valor de RS 5.131.00.
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 1220000(X) . Data do apostamento em 19 , 02/1998. por JOSÉ
ANTONIO CAIFULE1T1 -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostaamento ao convênio n° 2731/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de ITAPECERICA DA SERRA/SP, publicado no D.O.0 de
05/0894. vigência até 2811299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998-. conforme indicação á seguir Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quiloCalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 410.718,00 (
Quatrocentos e Dez Mil, e Setecentos e Dezoito Reais). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 28.226.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente para atender os
primeiros 30 dias do cronograina. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57545,
de 19.02198. no valor de RS 104.892,00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02 '1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

ApOStilatnalt0 ao convênio n° 4047,94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1TABERA/SP. publicado no D.O.0 de 2010195. vigência até

Apostilamento ao convênio n° 685/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAPETININGASP, publicado no D O.0 de 2710594.

28/0299 com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
contorne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeirof98.Valor.R5 1.03.720.00 ( Cento e Três Mil, e Setecentos e Vinte Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.742.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do INDE. código da CG 153173,. Gestão 15253 programa de trabalho n°
08042042724870 130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57541. de 19/0298. no valor de RS 21,708,00, natureza
de despesa n" 34404/ . fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 191021 199$. por JOSÉ
ANTONIO CA FtLE1T1 - Stcretário-Executis ci do FNDE.

vigência até 28,02/99, com o oNetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998 conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar -- PNAE. garantindo pelo menos unia refeição diária com cerca 'de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramiarieim,98.ValorRS 357.100.00 ( Trezentos e
Cinquenta e Sete Mil e Cern Reais). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Alunos:
23•847A presente despesa correrá á conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alceados recursos à conta da Nota de Empenho a° 98NE57546, de 1910298. no valor
de RS 87.034.00 natureiss de despesa n" 344041 fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19, 021998. por JOSÉ ANTONIO CARLE111- Secretario-Executivo do FNDE.

DA

Apostamento 80 convênio n° 1845194, firmado entre 0 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IRAPURU/SP, publicado no D.O.0 de 28/06/94. vigência até

Apostilamento ao convénio n° 04095. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1TAJOBIISP. publicado no D.O.0 de 11/05/95, vigência até

DA 'EDUCAÇÃO e
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Apostibunento ao convênio n° 79696, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1TAPEVA SP, publicado no D.O.0 de 04 , 12196. vigência até
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Apostilamento ao convênio n° 111'95. firmado entre o Fumo Nacional. DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAPULSP. publicado no DOU de 28/08195, vigência até

2802199, com o objetivo de indicar os recursos necessários á execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograrna:Janerno98.Valor:RS 452.05(00 ( Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil. e
Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letis os. Número Total de Alunos: 15.089.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ME. código da LIG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
Monograma. foram &tocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57547, de 19,02 98, no valor
de RS 87.149.00, natureza de despesa n° 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
191021998, por JOSÉ ANTONIO CAFtLETTI - Secretário-Executivo do I-NDE.

2802 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, á conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar- PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de protenuts.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 29.440,00 ( Vinte e Nove Mil. e Quatrocentos e Quarenta
Reais). Dias de atendimento . 200 dias letivos Número Total de Alunos: 2.162.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LIG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho
0804204272487013(j . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram &locados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57552, de 1902%, no valor de R$ 7.562,00, natureza de
despesa ri" 344041, fonte n" 12200(100u. Data do apostilamento em 19 , 02tI998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostramento ao convênio n° 684/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TTAPEVISP. publicado no D.O.0 de 27 05 94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -- PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronogramalaneirol98.Vator:RS 637.856.00 ( Seiscentos e Trinta e Sete Mil. e Oitocentos e
Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 37.493.A
Presente despesa correra á conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870130. Inicialmente para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57548. de l902/98. no valor
de RS 138.001,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000. Data do aposólamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI— Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 46395, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
-DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAPURA. SP, publicado no D.O.0 de 12/09/95, vigência até
280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários á execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro/98.Vaior:RS 9.632,00 ( Nove Mil, e Seiscentos e Trinta e Dois Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Mimem Total de Alunos: 688.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57553. de 19202/98. no valor de RS 2.683.00. natureza de
despesa n°344041. fonte n" 122000000. Data do apostilamento em 1902/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1830/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAPIRA/SP. publicado no D.O.0 de 2706/94, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 1015195. firmado entre o FUNDO NACIONAL De DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1 TAQUAQUECETUBA/SP. publicado no D.O.0 de

2802199, como objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
xxinfonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e nual, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 153.558,00 ( Cento e Cinquenta e Três Mil. e Quinhentos
e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de Alunos: 11.256.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870130. Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alotados recursos à conta da Nota de Empenho a° 98NE57549. de 1902/98. no valor
de RS 39.671.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n` 896/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAPIRAPUA PAULISTA SP, publicado no D.O.0 de

e

14113 96, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograrna:Janeiro/98.Valor:R$ 922.864,00 (
Novecentos e Vinte e Dois Md, e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais ): Dias de atendimento: 200 dias
letivos. Número Total de Alunos: 61.121.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE.
código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n° 08042042724870130 Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n*
98NE57554. de 1910298, no valor de RS 223.866.00. natureza de despesa n° 344041, fonte n°
122000000 Data do apostilamento em 1902/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEIT1 - SecretárioExecutivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 706/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITARAREISP. publicado no D.O.0 de 13/11/95, vigência até

12/01/96. vigência até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de pmteinas.Cronograma:Janeiro198.ValorltS 23.284,00 ( Vinte e
Três Mil, e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 845.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 Anicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alceados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57881, de 19/02/98, no valor
de RS 4.788,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilarnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do ENDE.

28102/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação pré.escolar e no ensino fundamental, da zopas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro,'98.Valor:FIS 251.092,00 ( Duzentos e Cinquenta e Hum Mil, e Noventa
e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 8.664.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da 1:0 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho reb 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98N E57555, de 19/02/98. no valor de R$ 49.833,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 , Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 797/95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAPOLIS 'SP. publicado no D.O.0 de 06/12/95. vigência até

Apostilamento ao convênio n° 0569/96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1TARIRLSP, publicado no DOU de 17/07/96, vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar- PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor RS 92.282,00 ( Noventa e Dois Mil. e Duzentos e Oitenta e
Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Alunos: 6.553.A presente despesa
correra à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 Inicialmente. para Atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57550. de 19 02/98, no valor de RS 23.666.00. natureza
de despesa n° 344041. fonte n° 122000000. Data do apostilamento em 19,0211998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28,02(99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 78.664.00 ( Setenta e Oito Mil. e Seiscentos e Sessenta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias .letivos. Número Total de Alunos: 2.624.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253. programa de
trabalho n° 08042042724870l30, Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57556, de 19/02198. no valor de RS 15.009,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000, Data do apostilamento em 19/02/1998. por JOSÉ
ANTONIO CA RLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3876194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAPORANGA/SP, publicado no D.O.0 de 12101195.

Apostilamento ao convênio e 1475/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDuCacks e a Prefeitura Municipal de ITATIBA/SP. publicado no D.O.0 de 17/06/94. vigência até

vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramteJaneiro/98.Valor RS 88.504,00 ( Oitenta e Oito Mil,
e Quinhentos e Quatro Reais). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.208.A
presente despesa correrá á conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram &locados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57551. de 19102198. no valor
de RS 17,584,00. natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamenua em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

28/01'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 296.360.00 ( Duzentos e Noventa e Seis Mil. e Trezentos e
Sessenta Reais), Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 12.601.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870130. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57557, de 19,02/98, no valor de RS 48.520,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000, Data do apostilamento em 19/02/1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio if 4213 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1TATINGA SP. publicado no DOU de (17 1097. sigência
até 28 . 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na eduçação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e ntral, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.RS 6 7.686,00 ( Sessenta e Sete Mil,
e Seiscentos e Oitenta e Seis Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
$.365.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho ri" 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57558, de 19 02 98, no valor
de R$ 12.215,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 Data do ap.ostilamento em
19 02 . 1998, por JOSÉ AN-romo CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 113 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITIRAPTNA SP, publicado no DOU de 31)15 96. vigência
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Apostilamento ao convênio ri' 711/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JABORANDFSP, publicado no D.O.0 de 27/05/94, vigência

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos utna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro'98.ValorRS 16.310,00 ( Dezesseis Mil, e
Trezentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.1 65.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153 -173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 05042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
eronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57564, de 19'02/98, no valor
de RS 4.543,00, natureza de despesa o' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 (12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
I o98. conforme indicação a seguirObjeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 8) gramas de proteínas.Cronograma Janeiro 98.Valor R$ 35 97) 1.Ia ) t Trinta e Cinco Mil.
e Novecentos e Setenta Reais 1. Dias de atendimento 2( 1 ) dias letivos Nilinero Total de Alunos. 1 7o9
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, codigo da UG 15 7 1 73 . Gestão 15253,
programa de trabalho n" 080420427248 701 70 Inicialmente, para atender os primeiros 71) dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' s 98NE5-559. de 1') 02 98. no valor
de RS 6.596,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000o00 Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CA.RLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE

Apostilamento ao com &tio mi" 2649 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
, 94,
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JABOTICABAL SP. publicado no DOU de 2207
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1995. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Aliinentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:RS 167.162,00 1 Cento e Sessenta e
Sete Mil, e Cento e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 12.122.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho tf 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros $0
dias do cronogrand. forain alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E57565, de 19/02,98,
no valor de RS 42.385,18), natureza de despesa n' 344041, fonte ir' 122(100000 . Data do apostilamento
em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CA •RLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n" 3842 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITIRAPL'A SP. publicado no DOU de 12 01 95, s igência

Apostilamento ao cons ênio n" 1490 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JACAREI SP. publicado no D.O.0 de 171)6 ,94, vigência até

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 35(1
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogrannianeiro 9S.Valor.RS 22.70190 1 Vinte e Dois Mil, e
Setecentos e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. I .145.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 1531 -'3, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros $0 dias do
cronograma, foram alocados-recursos à conta-da Nota de Empenho n" 98NE57560, de 19 02 98, nos ator
de RS 4.465.00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
I9 ,02!1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto. promos cr o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de -proteinas.Cronograrna.Janeiro 98.Valor:RS 508.952,00 ( Quinhentos e Oito Mil, e Novecentos e
Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 33.438.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08(142(142724870130 . Inieialmentç, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à-conta da Nota- de Empenho o" 98NE57566, de 19 . 02'98, no valor
de RS 121.603,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 , 02;1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 08796, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITU 'SP, publicado no D.O.0 de 06 0596, vigência até

Apostilamento ao cons ênio n" 06196, firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JACUSP, publicado no Dai/ de 28'03'96, vigência até

28.0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas,Cronograma,Janeiro/98.Valor.R$ 348.994,00 ( Trezentos e Quarenta e Oito Mil, e
Novecentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total de Alunos
25.591 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57561, de 19 0298. no salor
de R$ 90.203,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 12200000(1 . Data do apostilamento em
19/02:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

28.02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograina.Janeiro.98.Valor.R$ 13.920,00 ( Treze Mil, e Novecentos e Vinte Reais ). Dias,
de atendimento. 200 dias letiv os. Número Total de Alunos. 748.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57567, de 190298, no valor de Rã 2.707,00, natureza de
despesa n" 344041, fonte n' I 22000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO,
CARLETTI - Secretário-Executivo dc FNDE.

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITUPEVA SP. publicado no D.O.0 de 07 07 95, s igència até

Apostilamento ao com ênio n" 1837 94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JACUPIRANGA `SP, publicado no D.O.0 de 2706/94,

28 . 02.99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
confonne indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 0 9 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor.R$ 79.934,00 ( Setenta e Nos e Mil, e Nos ecentos e Trinta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letk os. Número Total de Alunos. 5.284 A presente
despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da L'G 153173, Gestão 1525$. programa de
trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do cronog,rama, foram
atacados recursos à conta da Nota de Empenho mi" OSNE57562. de 19 02 95. no s alor de RS 19.719,00,
natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 191(2 1998, por JOSÉ
• ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exerçieio de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educaçãJ pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:RS 41.104,00 ( Quarenta e Hum
Mil, e Cento e Quatro Reais 1. Dias de atendimento 2)0 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.936.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE código da UG 153173, Gestão 15253,
progtaina de trabalho ri' 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram atacados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57568, de 19 . 02 98. no valor
de RS 11.450.00. natureza de despesa n/' 344(141, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ir' 468 95, filmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITUVERAVA SP, publicado no D.0.1: de 12 00 95, vigência
até 28.02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. confonne indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e-09 gramas de-proteinas.CronograinaJaneiro 98.Valor.RS 92.138,00 ( Nos enta e Dois Mil.
e Cento e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Nátnero Total de Alunos. 6. 723 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE.. código da UG 153173, Gestão 15253.
:programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocadosrecursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57563, de 19 02 98, no valor
de RS 24.506,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 . 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao MIN. ênio n" 1454 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JALES SP. publicado no DOU de 1706.94. vigência até

Apostilamento ao com ênio n" 264 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjete. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de AlimentaçãoEscolas PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.RS I 12.46U.00-( Cento e Doze Mil. e Quatrocentos e Sessenta
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 7.710.A presente despesa
correrá à coruta do orçamento do 1 :Is:DE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
(18042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do cronograina, foram alocados
recursos à comuta da Nota de Empenho n" 98NE57569. de 19 029$. no valor de RS 28.237,00, natureza
de despesa n° 344041. fonte n" 122000000 Data do apostilamento em 1-9021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 2438 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAMBEIRO SP, publicado no DOU de 07 1)7 94, vigência
até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promok er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 18.330,00 ( Dezoito Mil, e
Trezentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 979.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do . FNDE, código da UG 15317$, Gestão 15253,
programa de trabalho n o 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados- recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE57570, de 1902'98, no valor
de R$ 3.419,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3086/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA. EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JANDIRA/SP, publicado no D.O.0 de 10,11/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo, menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 298.466,00 ( Duzentos e Noventa e Oito Mil, e
Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
19.349.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 , Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE5757I, de 19/02/98, no valor
de R$ 71.269,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n o 321/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JARDINOPOLIS/SP, publicado no D.0.11 de 07/08,95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 105.226,00 ( Cento e Cinco Mil,
e Duzentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.822.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57572, de 1902)98. no valor
de R$ 17.636,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 2569/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JARINU/SP, publicado no D.O.0 de 14/07/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 53.904,00 ( Cinquenta e Três Mil, e Novecentos e Quatro
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de Alunos: 3.563.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57573, de 19/02/98, no valor de R$ 13.305,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 103/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOANOPOLIS/SP, publicado no D.O.0 de 23/05'96,
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Apostamento ao com ênio n" 467 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOSE BONIFACIO SP, publicado no DOU de 12,09/95,
vigência ate 28 (12 99, com () objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 68.196,00 ( Sessenta e Oito Mil,
e Cento e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.595.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57576, de 19/02/98, no valor
de R$ 16.612,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02.'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 7898 ,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JULIO MESQUITA/SP, publicado no D.O.0 de 03/12/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 14.408,00 ( Catorze Mil, e
Quatrocentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.047.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57577, de 19/02/98, no valor
de R$ 3,820,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 5083,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a, Prefeitura Municipal de JUMIRIM/SP, publicado no D.O.0 de 16/10/97, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 7.522,00 ( Sete Mil, e Quinhentos e Vinte e Dois Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 382.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias ,do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n0 98NE57891, de 19/02/98, no valor de R$ 1.378.00, natureza de
despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3810/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JUNDIAI/SP, publicado no D.O.0 de 11/01/95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro/98.Valor:R$ 903.330,00 ( Novecentos e Três Mil, e Trezentos e Trinta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 54.718.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57578, de 19/02/98, no valor de R$ 193.729,00, natureza
de despesa n° 34404 fonte if 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio no 110/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JUNQUEIROPOLIS/SP, publicado no D.O.0 de 05/06/95,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 24.284,00 ( Vinte e Quatro Mil,
e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .726.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 , Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57574, de 19/02'98, no valor
de R$ 6.340,00, natureza de despesa n° $44041, fonte n° 1220(100(10 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 57.948,00 ( Cinquenta e Sete
Mil, e Novecentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.050.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042(142724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57579, de 19.02/98, no valor
de R$ 11.109.00, natureza de despesa n o 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 474/95, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOAO RANIALHO'SP, publicado no D.O.0 de 1209,95,

Apostamento ao convênio if 3809/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JUQUIAISP, publicado no D.O.0 de 11.01 95. vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 4.242,00 ( Quatro Mil, e
Duzentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
303.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57575, de 19 10298, no x'alor
de R$ 1.181.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28M299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 129.304,0(1 ( Cento e Vinte e Nove Mil, e Trezentos e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.690.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n' 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57580, de 1910298. no valor de R$ 27.384.00,
natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 ,0211998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo-do FNDE.
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Apostilamento ao com énio _'9.5 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DEsENvoLvistENT0
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura alunicipal de LAGONHA SP. publicado no O OU de 04 12 9. vigència
até 25 02 99. com o otnjerit o de indicar os recursos netessaries à execução do mesmo no exercício de

_
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Apostilamento ao com énio n' 3291 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUC AÇÃO e a Prefeitura Municipal de LIMEIRA SP, publicado no D.011 de 13 12 94. vigência até
2$ 0! 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.

199a, conforme indicação a seguir.Objeto: prontos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pot° menos uma refeição diária. com cerca de 350
quiloCalorias e09 gramas de proteinas.Ctotiograma:Janeiro 95.Valor, RS 25.732.00 ( Vinte e Cinco NIil, e
Setecentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento 2u0 dias letivos Número Total de Alunos:
919A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 1531'3. Gestão 15253.
programa de trabalho o, 080420445'0130 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir' 9SNE5758 de 19 te 95. no valor
de RS 5.514.00. natureza * de despesa re 344041. fonte n" 122000m10 . Data do apostilamento em
1902 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

conforme indicação a seguir Objeto: promoa er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteirms.Cronogramaolandro 98.ValooRS 660.000.00 ( Seiscentos e Sessenta Mil Reais). Dias de
atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos- 42.9x4.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253. programa de trabalho e
050.42042"245 70130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram atacados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5 7 55'-', de 19 02 98. no valor de R$ 152.145.00, natureza
de despesa tr' 344041, fonte it" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 0998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretario-Executivo do FNDE

Apostilamento ao COM Ui° Lr 231 1 93. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENNOLX INtENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LARANJAL PAULISTA SP. publicado no D.O.U.

Aposnlarriento AO com énio 243' 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
O.5 EDUCAÇÃO e a Prefeitura NIrmicipal de LINS SP. publicado no DOU de 07 07 94. vigência até
25 02 99. com o °heti, o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação pré-

10 07 95. vigência ate 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercido de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos aliamos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de protemasCronogama..laneiro 98.Valor:RS 69.712.00 (
Sessenta c Nove Mil. e Setecentos e Doze Reais. Dias de atendimento: 2e0 dias letivos. Número Total
de Alunos: 4.006.A presente despesa correrá á conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173.
Gestão 15253. programa de trabalho to iroi42t142°245/0130 Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alceados recursos à conta da Nota de Empenho a' 98NE57582. de 19 (12 9s.
no vaior de RS 14.472.00. natureza de despesa n 344041. fonte n" 1220u00( )0 . Data do aposnlamento
em 19 02 199a. por JOSE ANTON:10 CARLETTI Secretário-E xectitiv o do FN DE.
_ ApOstilarnento ao convênio n" 3219 o4. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAVINIA SP. publicado no D.O.': de 01 I 2 94. vigência até

escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo peto menos uma refeição diaria. com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas .
de proteinas.Cronograntaolaneiro 98,Valor:ItS 158.12(00 ( Cento e Cinquenta e Oito Mil, e Cento e
Vime e Seis Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Alunos: I 1.557.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253, programa de
trabalho n' (N0421142 ? 2 •1 7t) . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram
atacados recursos à conta da Nota de Empenho n" 95NE57588. de 19-02 9$. no valor de RS 41.216.00.
natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 Data do apostitamento em 19 02 1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI Secretario-Executivo do EXDF.
Apostitamento ao com énio n" 2734 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LORENA SP. publicado no D.O.0 de 05 08 94, vigência até
2r. 02 99, com o ottlerix o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.

28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessarios à execução do mesmo no exercido de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto: protnov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma:Janeiro95.VakirRS 19.284,00 ( Dezenove MIL e Duzentos e Oitenta e Quatro
Reais 1. Pias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .019.A presente despesa
correrá á conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253. programa de trabalho ir'
.0804204272,8870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ir' 98NE57583. de 19 02 95. no valor de RS 3.686.00, natureza de
despesa ri" 344041. fonte ir' 122000000 Data do aposulamento em 19 02 1998. por JOSE ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

conforme indicação a seguir Objeto: promm er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronogaina:Jandro 98.Valor:RS 274.922.00 ( Duzentos e Setenta e Quatro- Mil, e
Novecentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total deAltinos:
15.294.A presente despesa correrá á conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253.
programa dc trabalho tf 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronogama. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ti" 98N E57589. de 19.02 98. no valor
de RS 53.890.00. natureza de despesa ri" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETII - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 461 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAVRINHAS SP. publicado no D.0.1; de 12 09 95. vigência

Apostilamento ao convénio n" 1596 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LOUR.DES SP. Publicado no 002 de 20 06 94. vigência até

até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998„ conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocakirias e 09'gramas de proteinas,Cronograina:Janeiro 98.Valor:RS 23.464.00 ( Vinte e Três Mil. e
Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais a Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de
Alunos: 1.124.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253. programa de trabalho n°08042042724370130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cnonograma, foram alotados recursos à conta da Nota de Empenho 95NE575N4. de 19 029s. no valor
de R$ 4 383.00. natureza de despesa n" 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostaamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental da zonas urbana e rural, á conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro 98,Valor:FtS 10.920.00 ( Dez Mil. e Novecentos e Vinte Reais ). ,.Djas
de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos; 430.A presente despesa correrá à contado
orçamento do FNDE, código da 1.:G 153173. Gestão 15253. programa de trabalho n°
O8042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos ã conta da Nota de Empenho n° 98NE57844. de 19 02 98, no valor de R$ 2.286.00, natureza de
despesa n° 344041. fonte n" 122000000. Data do apostilam= em 19(02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Aposulamento ao convênio n" 1771 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEN1 (MVINIENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LEME SP. publicado no 124.0.0 de 24 06 94, vigendo ate

Apostilamento ao convênio ri" 1846 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUCELIA SP, publicado no DD.0 de 280694. vigência até

28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, á conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de_350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma:Janeiro 9 5 .Valor:RS 250.638.00 ( Duzentos e Cinquenta Mil. e Seiscentos e
Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 15.253.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253. programa de
trabalho ir 08042042724870130. Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cmnogama. foram
alocadOs recursos ã conta da Nota de Empenho If 98NE57585. de 19 02 95, no valor de R$ 53.052.00.
natureza de despesa n" 344041. fonte n" 1220(10000. Data do apostilamento em 19 02 1998. por JOSÉ
ANTONIO CA RL EITI - Secretário-Executivo do FN DE.

28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação pré,escolar e no ensino fundamental,, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro 98,Valor:RS 64.886.00 ( Sessenta e Quatro Mil. e Oitocentos e Oitenta
e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.378.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253. programa de trabalho o*
08(14204272487(1130. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos á conta da Nota de Empenho a* 914NE57590. de 19 02 98. no valor de RS 12.193.00, natureza
de despesa n°•344041. fonte n" 122000000 , Data do apostilamento em 19 02 1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com énio 2634 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LENCOIS PAULISTA SP. publicado no 0.0.1 de 22 07 94.
igència até 2N 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários á execução do mesmo no
exercido de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pró-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, a conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor.RS 169.224.001 Cento e Sessenta e
Nome Mil. e Duzentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 11.394.A presente despesa correrá ã conta do orçamento do FNDE. código da 1:G 153173.
Gestão 15253: programa de trabalho W*08042042724570130 1*Mb:flete. para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho? 98NE57586. de 19,02 98.1
no valor de R$ 39.850.00. natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19 112 1998, por JOSÉ ANTONIO CA R LETT! Secretário-Executiv o do FNDE.

Apostilarnento ao com énio n" 458 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUCIANOPOLIS SP. publicado no D.O.0 de 2005'94,
vigência até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguitObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronogramaolaneiro 98.Valor R$ 6,748.00 ( Seis Mil, e
Setecentos e Quarenta e Oito Reais), Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
482.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FN,DE. código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho ri° 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos 3 conta da Nota de Empenho n" 98N E57591. de 19 02 98. no valor
de RS 1.879.00. natureza de despesa n- 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1995. por JOSÉ ANTONIO CARLMI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 380894, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUIZ ANTONIO/SP, publicado no D.O.L I de 11 01'95,

Apostilamento ao convênio n" 460 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MACE DONIA SP, publicado no D.0.1.1 de 20105/94,

vigência até 28 (12 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício-de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramajaneiro.98.Valor R$ 29:924.00( Vinte e Nos e Mil, e
Novecentos e Vinte e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.919.A presente-despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" (18042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho-n° 98NE57592, de 19 02 98, no s alor
de RS 6.688,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

vigência até 28 ti2 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e (19 gramas de proteínas.Cronogratua.Janeiro.98.Valor.RS 9.232,00 ( Nove Mil, e
Duzentos-e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 668.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da liG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n r* 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias docronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57598. de 19;02,98, no valor
de R$ 2.479,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilatnento eia
19/021-998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 3869/94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUIZIANIA'SP, publicado no D.O.0 de 12 .01 95, vigência

Apostilamento ao convênio n" 269194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MAGDA-SP, publicado no D.O.0 de 28-07,94, vigência até

até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro"98.Valor:R$ 23.788,00 ( Vinte e Três Mil, e
Setecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
925.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 1525$,
programa de trabalho n° 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57593, de 19'02'98, no valor
de R$ 4.995,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 9.736,00 ( Nove Mil, e Setecentos e Trinta e Seis Reais ).
Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 679.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°
08042042724870130 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57599, de 19-0198, no valor de R$ 2.524,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 1902/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri' 7235'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUPERCIO/SP, publicado no D.O.0 de 2711'97, vigência

Apostilamento ao convênio n" 0531 :96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MA1RINQUE SP, publicado no D.O.0 de 11107/96. vigência

até 28/0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 25.984,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Novecentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
980.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57594, de 19'02'98, no valor
de R$ 5.497,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir,Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro;98.‘'alor:R$ 136.582.00 ( Cento e Trinta e
Seis Mil, e Quinhentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 9.990.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE57600, de 19,0298, no valor
de R$ 35.519,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FN DE.

Apostilamento ao convênio n° 292'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUTECIASP, publicado no D.O.0 de 25'07'95, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 2644;94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MAIRIPORA;SP, publicado no D.O.0 de 2107/94, vigência

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 19.568,00 ( Dezenove Mil, e Quinhentos e Sessenta e Oito
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 677.A presente despesa correrá
à eoina do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57595, de 19/02'98, no valor de R$ 3.356,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTOMO
CA.RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28;0199. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de pro.teínas.CronogramaJaneiro;98.Valor:R$ 210.764,00 ( Duzentos e Dez
Mil, e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 13.651.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57601, de 19/02/98,
no valor de R$ 50.196,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEM - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1471'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MACATUBASP, publicado no D.O.0 de 170694. vigência

Apostilamento ao convênio n" 7335-97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MANDURI "SP. publicado no D.O.0 de 01,12-97, vigência

até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro 98.Valor:R$ 55.404.00 ( Cinquenta e Cinco
Mil, e Quatrocentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.092.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5 7596. de 19 (12 98. no valor
de R$ 13,980,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 .011998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objetu. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e (19 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 21.368,011 ( Vinte e Rum Mil, e
Trezentos e Sessenta e Oito Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos:
1.506.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57602, de 1902 98, no valor
de R$ 5.604.00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19 (12 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 733497, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura. Municipal de MACAUBAL SP, publicado no DOU de 01 12 97, vigência

Apostilamento ao convênio 00 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARABA PAULISTA SP, publicado no D.0.1: de 05 06 95,

até 28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à coma do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro'98.Valor:R$ 18.490,00 ( Dezoito Mil, e
Quatrocentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.307.A presente-despesa correrá à conta do orçamento do ME, código da UG- 153-1 73, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57597,.cle 19 0298. no valor
de R$ 4-.820,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguit.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de-proteinas.Cronogramaianeiro 98. Valor.RS 25.764.00 ( Vinte-e Cinco Mil, e
Setecentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos:
839.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 15317$, Gestão 15253,
programa de trabalho IV 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de -Empenhoir 981\1E57603, de 1-9/02'98. no , valor
de RS 4.597,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ir 1220011000 . Data do apostilamento em
19 021998. por JOSÉ ANTONIO CA RLETri - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n' 3889 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARACAL SP. publicado no DOU de 12 0 l 95. vigência

Apostilamento ao coto ênio o' 707 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de N1ENDONCA SP, publicado no D.0.1' de 270594. vigência

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo tio exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. pronios er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas:Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 39.468.00( Trinta e Nove Mil, e
Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento 200 dias letivos Número Total de Alunos.
2.835.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531'3, Gestão 15253.
programa de trabalho tf 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à-conta da Nota de Empenho n' 98NE5'604, de 19 02 9R, no v alor
de RS 10.067,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
19" conforme indicação a seguir:Objeto. promover o atendimento aos alunos . matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 12.554,00 ( Doze Mil, e
Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 647.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173, Gestão,
15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foratn alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57611, de 19 D2 98, no valor
de RS 2.414,00, natureza de despesa o" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
191)2 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio o' 056696, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ivIARIAPOLIS 'SP, publicado no D OU de IR 07 96,

Apostilatnento ao convênio n" 3844 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MERIDIANGSP, publicado no D.O.0 de 12101.95, vigência

vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício-de 1998, conforme indicação a seguirObjeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à contado Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteítias:Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 23.824,00 ( Vinte e Três Mil, e
Oitocentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
933,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57605, de 19 0298, no valor
de RS 4.846,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19:021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 1)2-99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e mral, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro 98.Valor:R$ 9.510,00 ( Nove Mil. e
Quinhentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 686.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
progratna de trabalho n" 080421142724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°98NE57612, de 19/02/98, no valor
de RS 2.576.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.

Apostilamento ao convênio n° 3194194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESNvOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARILIASP, publicado no DOU de 29 11 94, vigência até
2810299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogratna:Janeiro98.Valor:R$ 87.384,00 ( Oitenta e Sete Mil, e Trezentos e Oitenta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 7.282.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57606, de 19 1 0198, no valor de R$ 13.107,00,
, 1998, por JOSÉ
natureza de despesa n°344041. fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 1902
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 3292 . 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV-IMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MESOPOLIS SP, publicado no D.O.0 de 13 , 12,94. vigência
até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos'necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro.98.Valor:RS 12.812.00 ( Doze Mil. e
Oitocentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
416.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 ditís do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57880, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.256,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2615/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARINOPOLIS/SP, publicado no D.O.0 de I8/07/94,

Apostilamento ao convênio IV 1587,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIGUELOPOLIS/SP, publicado no D.O.0 de 20/06/94,

vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 10 164.00 ( Dez Mil, e Cento e
Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total - de Alunos: 363.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57607, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.178,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28,02,99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 60.652,00 ( Sessenta Mil, e
Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.661.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE576.13, de 19/02/98, no valor
de R$ 13.272,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-,Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio o' 0519'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Apostilamento ao convênio n" 3357.94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARTINOPOLIS.SP, publicado no D.O.0 de 201294,

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MINEIROS DO TIETE 'SP, publicado no D.O.0 de 09/07/96,

vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do Mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 52.972,00 ( Cinquenta e Dois
Mil. e Novecentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos; 3.833.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57608, de 19 0298. no valor
de R$ 14.224,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n o 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 28 02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor:R$ 27.566,00 ( Vinte e Sete Mil, e
Quinhentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1 .969.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57614, de 19'02'98, no valor
de RS 7.679,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio 00 518,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Apostilamento ao coro ênio n" 45594. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATAGSP, publicado no D.O.0 de 23 05 94, vigência até

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIRA ESTRELA'SP, publicado no DOU de 20/05/94,

28,02,99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, 'à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro.98.Valor:RS 215.604,00 ( Duzentos e Quinze Mil, e Seiscentos e
Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 14.248.A presente
despesa correrà ,à conta do orçamento do FNDE, ' código da UG 153173, Gestão 15253. programa de
trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57609, de 19 0298. no valor de RS 51.854.00.
natureza de despesa n°34404). fonte n0 122000000 . Data do apostilamento em 19'02I998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor:RS 12.396,00 ( Doze Mil, e
Trezentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atenclimentq. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
469.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57616, de 19'02'9 g . no valor
de R$ 2.620,00. natureza de despesa n" 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 348;95. firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIRACATU SP, publicado no D.O.0 de 14.08-95, vigência
até 28 ! 02799, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro .98.ValorRS 138.468,00 ( Cento e Trinta e
Oito Mil, e Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 5.019.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57615, de 19 02 98,
no valor de R$ 28.4 13,00. natureza de despesa n° 344041. fonte ir 122000000 . Data do apostilamento
em 19'02 : 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 2445 , 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MOGI DAS CRUZES: SP. publicado no D.O.0 de 08/07/94,
vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício-de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, á conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronog,rama:Janeiro 98.Valor:R$ 862,756,00 ( Oitocentos e
Sessenta e Dois Mil, e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 60.838.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronogrania, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57622,
de 1902/98, no valor de R$ 217.629.00. natureza de despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 191)2 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 384594, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIRANDOPOLIS 'SP, publicado no D.O.0 de 12-01 95.

Apostilamento ao convênio n" 4048 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MOGI GUACU SP, publicado no DOU de 20:0195.

vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98 Valor:R$ 67.228,00 ( Sessenta e Sete Mil,
e Duzentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.178.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57617, de 19'02,'98, no valor
de R$ 15.097.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 360.582,0(1 ( Trezentos e
Sessenta Mil, e Quinhentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.' Número
Total de Alunos. 24.363.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho ir 08(142042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57871,
de (9-0298. no valor de R$ 85.994,00, natureza de despesa n°344041, fonte ir 122000000 Data do
apostilamento em 19:02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4214797, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIRANTE DO PARANAPANEMA'SP, publicado no DOU

Apostilamento ao convênio n" 3087.94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MOGI MIRIM,SP, publicado no DOU de 10 I1.94, vigência

de 07/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, coin
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro'98.Valor:R$ 87.916,00 ( Oitenta
e Sete Mil, e Novecentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.250.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870130. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE576I 8, de 19'02'98, no valor
de R$ 18.400,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02,99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prumo \ er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 202.712.00 ( Duzentos e Dois
Mil, e Setecentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
14.8 I5.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ir 0804204272487(1130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9RNE57623, de 19 02 98, no'valor
de R$ 51.645,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 021998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 460/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIRASSOLSP, publicado- no D.O.0 de 12/09;95, vigência

Apostilamento ao com ênio n" 787 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONCOES SP, publicado no D.O.0 de 06 12,95, vigência

até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, dá zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilqcalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro '98.Valor.R$ 138.082,00 ( Cento e Trinta e
Oito Mil, e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
7.600.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho Ir 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57619, de 19 e02:98, no valor
de R$ 27.424,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19:02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do ENDE.

até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98:Valor:R$ 11.168,00 ( Onze Mil, e Cento e
Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento, 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 409.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de
trabalho n°0804204272487013(1 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98 -NE57624, de 9029$, no valor de R$ 2,344,00,
natureza de despesa n°344(141, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em 19.02.1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 064896. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIRASSOLANDIA'SP, publicado no DOU de 23 07 96,

Apostilamento ao convênio n" 462 95, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONGAGUA SP, publicado no D.O.0 de 12 09 95, vigência
até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de

vigência até 28 . 02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogrania:Janeiro 98.Valor:R$ 10.554,00 ( Dez Mil, e
Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais I. Dias de atendimento: 200 dias letix os. Número Total de
Alunos: 769.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" (18042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57620, de 19 (1298. no s alor
de R$ 2.776,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19;02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteMas.CronogramaJaneiro 98.Valor:R$ 91.820,00 ( Noventa e Hum Mil,
e Oitocentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 6.737.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57625, de 19 02 98, no valor
de R$ 23.651,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 392 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MOCOCA - SP, publicado no 13,01: de 12 05 94, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 4215 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE ALEGRE DO SUL ,SP, publicado no 110.1J de

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 181.346,0(1 ( Cento e Oitenta e Hum Mil, e Trezentos e
Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 12,651.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho ir 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5762 I, de 19 02 98, no valor
de R$ 44.987,00, natureza de despesa n° 344041, fonte 1-1" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02i1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

07 10 97, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 35(1quiluealorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro'98.Valor.RS 21.03100 ( Vinte e
Hum Mil, e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento, 200 dias letivos. Número Total de Alunos,
1.12I .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE. código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870130 . -Inicialmente: para atender os primeiros 30 dias do
cronouraina. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57626, de 19 02 98, no valor
de RS 3.991,00, natureza de despesa 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO-CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 4049 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE ALTO SP, publicado no 0.0 U de 20 01 95.
vigência até 28 ((2 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1995, conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinasrronogramaJaneiro '98 Valor:R$ 152.056,00 1 Cento e Cinquenta
e Dois Mil, e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
8.180.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042 724870130 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57627, de 19 ((298. no s alor
de R$ 28.600,00, natureza de despesa IV $44041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19,02 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n" 1770 94, firmado entre o FUNDO-NACIONAL DE DESENVOLN . !MENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE APRAZIVEL "SP, publicado no DOU de 24 06 94.
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
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Apostilamento ao cons ênio tf 1664 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MORRO AGUDO:SP, publicado no D.O.0 de 22/06/94,
s igència até 2% 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prontos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma..laneiro 98.Valor.R$ 71.480,0(I( Setenta e Lium Mil,
e Quatrocentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
5.0$9.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LIG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' (1804204272487013(1 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos:à conta da Nota de Empenho n" 98NE57633, de 19:0298, no s alor
de R$ 18.579,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
191(2 199%, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

exercício de 1 99 8. conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta-do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 0 0 gramas de proteínas Cronog,ramaianeiro 98.Valor.R$ 49_188,00 ( Quarenta e Nove
Mil, e Cento e Oitenta e Oito Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2.546.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173. Gestão 1525$,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros $0 dias do
cronograma, foram aluados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57628, de 19 02 98, no alor
de RS 9.446,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 1220001100 Data do apostilamento em
19(12 1998. por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do ENDE

Apostilainento ao consênio n° 45895, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MORUNGABA. SP, publicado no D.O.0 de 110995,
s igência até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prontos em o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos unta refeição diária, com. cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina.Janeiro 98.Valor.R$ 32.126,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Cento e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total de Alunos: 1,831.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n'"' 08042042724870130 , Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57634, de 19,02 98, no valor
de R$ 6. 7 12", natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
191(2 1998, por JOSE ANTONIO CA RLETTI Secretário-Executivo do .FNIDE.

Apostilamento ao convênio n" 1603 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DE s'ENVO1 VIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE AZUL PAULISTA SP. publicado no D.O.0

Apostilamento ao consênio 4216 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDU:AÇÃO e a Prefeitura Municipal de "MOTUCA SP, publicado no D.O.0 de 0710 97, vigência até

20 06 94. vigência até 28 ((299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de I9 9 R, conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. /i conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAT, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro 98.Valor.R$ 62.274,00 (
Sessenta e Dois Mil, e Duzentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os.
Número Total de Alunos: $.597.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 1531 7 3, Gestão 1525$, programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os
primeiros $0 dias do eronoerama, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98-NE57629,
de 19029%, no salor de R$ 13.410,00, natureza de despesa ri" $4404-1, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19'011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, comm o objetn o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. prontos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 18.476,00 ( Dezoito Mil, e Quatrocentos e Setenta e Seis
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 971.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram mlocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57882, de 1 9 0298, no valor de R$ 3,495.00, natureza de
despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19,011998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

e

Apostilamento ao convênio
269$94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE CASTELO'SP, publicado no D.O.0 de 28 07.94,
vigência até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto, promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 11.25'8,00 ( Onze Mil, e
Duzentos e Cinquenta e Oito Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
819.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 1525$,
programa de trabalho n° 08042042 7248 70130 Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE57630, de 19 02 98, no s alor
de R$ 2.975,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao cons ênio 2465 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MURUTENGA DO SUL/SP, publicado no D.O.0 de
080794, s igência até 28 02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,"98.Valor:R$ 13.436,00 ( Treze
Mil, e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 709.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código, da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho 0 0 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57635, de 19,02,98, no valor
de R$ 2.607,00, natureza de despesa ir 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilarnento ao convênio n° $3995, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE MOR'SP, publicado no D.O.0 de 14 0895,

Apostilamento ao convênio n° 7899 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NARANDIBA;SP, publicado no D.O.0 de 0312197, vigência

vigência até 2% 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 99%, conforme- indicação a seguir Objeto • prontos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogrammjaneiro •98.Valor.R$ 10.956,00 ( Dez Mil. e
Novecentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
91$.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código dá UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57632, de 19 ((298, no alor
de R$ 1.643.00. natureza de despesa n" $44041, fonte n° 1.22000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguitObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas,Cronograma.Janeiro 98.‘'alor.R$ 28.452,00 ( Vinte e Oito Mil, e
Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 882.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
1525$, programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ti" 98NE57636. de 1902.98, no valor
de R$ 5.040,00, natureza de despesa n" 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 727297, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTEIRO LOBATO 'SP, publicado no D.O.0 de 27 II 97.

Apostilamento ao cons énio ri' 544:95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NAZARE PAULISTA, SP, publicado no D.O.0 de 29/09/95,

vigência até 25-1(299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 20.760,00- ( Vinte Mil, e
Setecentos e Sessenta Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 729.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da 1,:G 15317$. Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros $0 dias do
cronograina, foram aloeados recursos à- conta-daNota de Empenho o" 98NE57631, de 19 '02 98, no s alor
de R$ 4.374,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19 , 021998. por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02.99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 51.786,00 ( Cinquenta e Hum
Mil, e Setecentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 3,189.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 080421)42724870130. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57637, de 19:02,98, no valor
de RS 12.248,0(1. natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 03 1 '95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEWOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NEVES PAULISTA SP, publicado no DOU de II 05 95,

Apostilamento ao convênio n" 1557 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA EUROPA SP, publicado no D.O.0 de 21106

vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 30.796,00 ( Trinta Mil, e
Setecentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1 688.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173. Gestão 15253.
programa. de trabalho o' 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57638, de 19 02 98, no valor
de RS 5.902,00, natureza de despesa o' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1902,1 998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir:Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alitnentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 31.080,00 ( Trinta e Hum Mil, e
: Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.671,A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronogratna, foram
aluados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57642, de 19 , 02 , 98, no valor de R$ 5.968,00,
natureza de despesa n" 344041, -fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 1902,1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 709 ,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NHANDEARA/SP. publicado no D.O.0 de 27 05 94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 24.368,00 ( Vinte e Quatro Mil,
e Trezentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.747.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57639, de 19/02/98, no valor
de RS 6.290,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1708/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NIPOA/SP, publicado no D.O.0 de 23/06/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguinObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro ,98,Valor:RS 9.334,00 ( Nove Mil, e Trezentos e Trinta e Quatro Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 675.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho rt"
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57640, de 19 , 02 98, no valor de R$ 2.494.00. natureza de
despesa n°344041. fonte no 122000000 . Data do apostilamento em 191)2 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 - Secretário-Executivo do ISDE.
Apostilamento ao convênio tf 1511,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA ALIANCA 'SP, publicado no D.O.0 de 1706/94,

Apostilamento ao convênio n" 2698 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA GRANADA SP, publicado no D.O.0 de 2807/94,
vigência até 28-02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199,8, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e noa!, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
qullocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro ,98.Valor:RS 46.478,00 ( Quarenta e Seis Mil.
e Quatrocentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.294.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialinente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57643, de 19/02 %98, no valor
de RS 12.143,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 1_22000000 . Data do apostilamento em
19/021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 7273 :97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA GUATAPORANGA/SP. publicado no D.O.0 de
27 II 97, vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro l98.Valor:RS 11.664.00 ( Onze
Mil, e Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 448.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°081)4204272487(11311 . Inicialinente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram aluados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57644, de 19-02 ,98, no valor
de RS 2.430,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio o' 1491 ,94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA LUZITANIA'SP. publicado no D.O.0 de 1710694,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com. cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 15.854.00 ( Quinze Mil, e
Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 779.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°080421)4272487)1130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57641, de 19 , 02 798, no valor
de R$ 2.891,00, natureza de despesa if 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 13.240,00 ( Treze Mil, e
Duzentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 498.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o' 080421142724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57645, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.803,00, natureza de despesa n" 344041, fonte no 122(1(10000 . Data do apostilamento em
19'021998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 324 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA CAMPINA SP. publicado no D.O.0 de 07 08 95,

Apostilatnento ao convênio n" 1487,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA ODESSA SP. publicado no D.O.0 de 17,06,94,

vigência até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 27.020,00 ( Vinte e Sete Mil, e
Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 965.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n'
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57885, de 190298. no valor de RS 5.790,00, natureza de
despesa n°344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 1902 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199S, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogratnaJaneiro 98.Valor.R$ 115.654,00 ( Cento e Quinze
Mil, e Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 8.505.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, cádigo da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o" 98NE57646. de 1902
, 98. no valor
de RS 29.708.00. nantreza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19-112- 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 269694, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA CANAA PAULISTA SP, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao com énio o" 4217 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura NItinicipal de NOVAISSP, publicado no D.O.0 de 07,10,97, vigência até
28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.

288)7/94, vigência até 2811299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 4.564.00 ( Quatro
Mil. e Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 330.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531-73, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042 7248 i 0 L30 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias,do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57856. de 190298. no valor
de R$ 1.228,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data -do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo tnenos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.RS l6.514.00( Dezesseis Mil, e Quinhentos e Catorze Reais ).
Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 710.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da LIG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias, do cronogratna, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57886, de 19 0298, no valor de R$ 2.477.00, natureza de
despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 1902
, 1998. por JOSÉ ANTONIO
CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 566 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE SP, publicado no DOU de 24 05 94,

Apostilamento ao com ênio n" 0421 96, firmado eme o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ORINDIUVA SP, publicado no D.O.0 de 2906'96. vigência

igència até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.janeiro 98.Valor.R$ -1 812,00 ( Setenta e Ilum Mil,
e Oitocentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os Número Total de Alunos 5 191 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 15317$. Gestão 15253,
programa de trabalho ir 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5 7647, de 19112'98, no valor
de RS 19.362,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 102 . 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FINDE.

até 28 02 99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina.Janeiro 98.Valor.R$ 15.618,00 ( Quinze Mil, e
Seiscentos e Dezoito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 776.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 05042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57653, de 19 0298, no valor
de RS 2.915,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19.021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilatnento ao convénio n° 2641 . 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
, 94,
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NUPORANGASP, publicado no DOU de 2207

Apostilamento ao convénio n" 084.96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ORLANDIA SP, publicado no D.O.0 de 02 05 ,96, vigência

vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98 Valor:R$ 16.704,00 ( Dezesseis Mil. e
Setecentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos Número Total de Alunos: 1.22 LA
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 15317$, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 98NE57648, de 190295, no valor
de RS 4.352.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28-02-99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 20.844,00 ( Vinte Mil, e
Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1,737.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 981\1E57654. de 19/02/98, no valor
de RS 3.126,00, natureza de despesa if 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19:02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4218 197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OLEOSP, publicado no D.O U de 07 1 10'97. vigência até

Apostilamento ao convênio n° 1580 , 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OSASCOISP, publicado no D.O.0 de 20/06194, vigência até

2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1995,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogratna:Janeiro/98.Valor:R$ 9.040.00 ( Nove Mil, e Quarenta Reais ) Dias de
atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 570.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho 00
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho no 98NE57649, de 19'02'98. no valor de RS 2.013,00. natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 1902 , 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 ,02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Crononrama:Janeiro , 98.Valor:RS 1.668.140,00 ( Hum Milhão, Seiscentos e Sessenta e Oito
Mil, e Cento e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
108.598.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n' 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta dallota de Empenho n° 98NE57655, de 19-02/98. no valor
de RS 408.927.00, natureza de despesa n' 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3607/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OLIMPIA/SP. publicado no DOU de 06'01 '95, vigência até

Apostilamento ao convénio n° 784,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OSVALDO CRUZ/SP, publicado no D.O.0 de 03/12/96,

28'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1995,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 118.324,00 ( Cento e Dezoito Mil. e Trezentos e Vinte e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 8.586.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57650. de 19'02'98, no valor de RS 31.511.00,
natureza de despesa n°34404!, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 ,02 , 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28,02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 72.636,00 ( Setenta e Dois Mil,
e Seiscentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.241.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram atacados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57656, de 19/02/98, no valor
de RS 15.458.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1902/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3201'94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ONDA VERDE SP. publicado no D.O U de 29 II 94,

Apostilamento ao cons ênio n' 2694 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OURTNHOS SP, publicado no D.O.0 de 28.'07.94. vigência

igência até 280299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 9.442.00 ( Nos e Mil, e
Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais). Dias de atendimento. 200 dias letis os Número Total de Alunos
683.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 080420427248701$0 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5 765 I, de 19 0295, no N alor
de RS 2.537,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
1902/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução dó mesmo no exercício de
1995, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:RS 251.414,00 ( Duzentos e
Cinquenta e Rum Mil, e Quatrocentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 17.258.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG
153173. Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57657,
de 19 02 98. no alor de RS 60.33100, natureza de despesa n" 344041. fonte ir 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CAR.LETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com énio n" 727497. firmado entre o FUNDONACiONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e- a Prefeitura Municipal de-ORIENTE SP. publicado no DOU de 2' II 9', igência até

Apostilamento ao cons ênio n" 122 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de OURO X'ERDE.SP, publicado no D.O.0 de 05 06/96,
igência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1995, conforme indicação a seguir.Objeto. prontos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.X'alor.RS 47.804,00 ( Quarenta e Sete Mil,
e Oitocentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.494.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253.
proarama de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronocrama. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57658. de 19 02 98, no valor
de RS 8.565,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19-02 [995, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de l995.
conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental; da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas,Cronograma:Janeiro'98.Valor.RS 18.510,00 ( Dezoito Mil. e Quinhentos e Dez Reais )
Dias de atendimento: 200 dias letis os. Número Total-de Alunos. 1.350.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG -153-173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
05042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograrna, foram alocados
recursos à conta da Nota-de Empenho n" 98NE5 -652. de 19 02 98. no s alor de RS-4.855,00. natureza de
despesa n° 344041. fonte n" 1.2200000).) . Data do apostilamento em 1902 1998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 5814 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OUROESTE SP, publicado no D.O.0 de 27 1097, s igência
até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 16.334,00 ( Dezesseis Mil, e
Trezentos e Trinta e Quatro Reais ) Dias de atendimento 200 dias letis os. Número Total de Alunos,
1.187,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 080420427248'0130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E57892, de 19 0298, no s alor
de R$ 4.331,00, natureza de despesa ir 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n° 29995. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PANORAMA SP, publicado no D.O.0 de 25.07.95, vigência
até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto. prontos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 ermas de proteínas.Cronogratna.Janeiro 98.Valor.R$ 37.894,00 ( Trinta e Sete Mil, e
Oitocentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2.687.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153[73, Gestão 15253,
programa de trabalho ir 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57664, de 19 0298, no valor
de R$ 10,000.00, natureza de despesa n" 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 388594. firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PACAE-MBU SP, publicado no D.O.0 de 1201'95, vigência

Apostilamento ao cons ênio n" 7900 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARAGL'ACU PAULISTA:SP, publicado no D.O.0 de

até 28;02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro98.Valor.R$ 42.888,00 ( Quarenta e Dois
Mil, e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.288.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870130. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5"659, de 19'02'98, no valor
de R$ 8.289,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

03 12.97, s igência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1993, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro:98.Valor.R$ 146.932,00 ( Cento
e Quarenta e Seis Mil, e Nov ecentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os.
Número Total de Alunos. ".999.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ir 03042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57665,
de 19 02 98, no valor de R$ 27.733,00, natureza de despesa n°344041, fonte .n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02.'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE'FT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 336094. firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALEST1NA'SP, publicado no DOU de 20 1294, vigência
até 28;02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro 98 Valor.R$ 22.004,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letis os. Número Total de Alunos: 1.561.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08.042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57660, de 19 02 98, no alor de R$ 5.892,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 .Datado apostilamento em 19 1121998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 700 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARA1BUNA SP, publicado no D.O.0 de 05'08 96, vigência
até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1993, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 95.Valor.R$ 48.260,00 ( Quarenta e Oito
Mil, e Duzentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.519.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57666, de 190298, no valor
de R$ 12.667,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2774/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALMARES PAULISTAJSP, publicado no DOU de

Apostilamento ao corn ênio n" 1473.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARAISO 'SP, publicado no D.O.0 de 170694, vigência até

12/08/94, vigência até 28;02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
'Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 30.572,00 ( Trinta
Mil, e Quinhentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.843.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870130. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57661, de 19'02'98, no valor
de R$ 6.841,00, natureza de despesa ir 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 20.430,00 ( Vinte Mil, e Quatrocentos e Trinta Reais ).
Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.276.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57667, de 19.02 98, no s alor de R$ 4.608,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19:02.1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 756.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALMEIRA DOESTE SP. publicado no D.O.0 de 28 11 95,
vigência até 28:02.99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 25.268,00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Duzentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.775.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ir 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE57662, de 19 02 98. no alor
de R$ 6.466,00, natureza de despesa ir 344041. fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n" 471 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de PARANAPANEMA'SP, publicado no .D.O.0 de 12/09'95,
vigência até 28.0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana -e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 96.252.00 ( Noventa e Seis Mil,
e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.063.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57668, de 19'02'98, no valor
de R$ 16,601,00, natureza de despesa. n° 344041, fonte Ir 122000000 . Data do apostilamento em
19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 1442 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALMITAL SP, publicado no D.0.1.: de 17.06 94, vigência

Apostilamento ao convênio n" 1562 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARANAPL'A 'SP, publicado no DOU de 20'06/94,
vigência até 28 02.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.janciro 98.Valor:R$ 18.512,00 ( Dezoito Mil, •
Quinhentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 760.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ir 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5 7 669, de 19 0298, no valor
de R$ 3.333,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. nor .10SÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28!02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeio. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 46.166,00 ( Quarenta e Seis Mil,
e Cento e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
3.344.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ir 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57663, de 19 02 98. no valor
de R$ 11.905,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Aposulamento ao com émo ir' 85 8 05, firmado entre o FINDO ACION At DE DESP.\ ot 1\IL'\ TO
DA EDI C ki; kl.) e a Prefeitura Municipal de PARAPCA SP. publicado no D O 1.* de 21 12 0 5• igência
ate 2x 1 12 00 , com o obietis o de indicar os recursos necessanos à execução do mesmo no exercido de
1 008 . conforme indicação a seguir Objeto prontos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pre-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PN.AE. garantindo pelo menos uma refeição diana. com cerca sie 350
quilos:Monas e 0 0 gramas de proteínas Cronograma'Jandro o5 Valor RS 50 502.00 1 Cinquenta Md. e
Oitocentos e Nos ema e Dois Reais i Dias de atendimento: 2( 1( 1 dias lett\ os Numero Total de Alunos'
x5o A presente despesa correra à conta do orçamento do ENDE. codi go da CG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho ir' ( 1x042i)-12 -24s -0130 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos á conta da Nota de Empenho o' 08NE5-6 70. de 1 o 02 08. no alor
Data do apostilamento em
de RS 10 522,00, natureza de despesa n" 344041. fonte ir' 122000000
1° 02 1 00X. por JOSE :ANTONIO CARLE111 - Secretario-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n" 0454 06. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDI CAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAULO DE FARIA SP, publicado no D.0.1 1 de 02'07'96.
s igència até 28 02 ' N. COM o obtens o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercido de 1905. conforme indicação a seguir Objeto, prontos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e mio ensimio fundamental. da, zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 00 gramas de protemas.Cronograma:Janeiro 08,Valor:RS 24.254.00 ( Vinte e Quatro Mil,
e -Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos 1 709.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à cotam da Nota de Empenho n" 98NE57675. de 19 0298, no valor
de RS 6.266,00. natureza de despesa n" 344041. fonte o' 122000000 . Data do apostilatnento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" o- 0 05• firmado entre o FUNDO \ ACIONAI DE DESEN \ 01 VIMENTO
DA EDI CAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARD1N1-10 SP, publicado no D.O.0 de 110 11 05. sigência

Apostilamento ao com ênio o' 300 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDERNEIRAS SP, publicado no D.0:1J de 2507-95.
vigência até 28 02 09, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no

ate 2$02 09 , com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
O 'K , conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 00 gramas de proteínas Cronograma Janeiro ON Valor:RS 18.454.00 1 Dezoito e
Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais 1 Dias de atendimento: 200 dias lemos. Número Total de
Alunos- 0 42 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da CO 1531'3. Gestão
15253, programa de trabalho n" ( 18042042 -24 8 -0130 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cwoograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 08NE5'6 - 1. de 10 02 9$. no valor
de RS 3.444.00, natureza de despesa ir' 344041. fonte II" 122000000 . Data do apostilamento em
10 02 199X, por JOSÉ ANTONIO CA RLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

exercício de 1 90 8, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pre-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma. refeição diária, coto cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 110,336.00-( Cento e Dez Mil, e
Trezentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
6.914.A presente-despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L I G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta-da Nota-de Empenho n" 98NE57676. de 190298, no valor
de RS 23.743.00. natureza de despesa á" 344041. fonte o' 1220000011 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

.Apostilamento ao convênio n" 456 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DEsENvOLvimENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAR1QUERA-ACU SP. publicado no D.0.1: de 12 09 95,
vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1095. conforme indicação a seguir Ob j eto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas,Cronograma:Janeiro 98 Valor:RS 50.398.00 ( Cinquenta Mil. e
Trezentos e Noventa e Oito Reais 1 Dias de atendimento : 200 dias letis os. Número Total de Alunos:
3.548 A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE.- código da CG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042i/42'248'0130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5 76"2. de 19 02 98. no valor
de RS 13.440.00, natureza de despesa o' 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE; garantindo pelo menos tuna refeição diária. com 'cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 15.056.00 ( Quinze Mil, e
Cinquenta e Seis Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .009.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho o' 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 'dias do
cronogratna. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57677. de 19 102198, no valor
de RS 3.714.00, natureza de despesa o 344041. fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 1821 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARISI SP. publicado no DOU de 27-06 94. vigência até

Apostilamento ao convênio n° 10196, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRANOPOLIS/SP, publicado no D.O.0 de 23/05/96,

Apostilamento ao convênio ti" 557 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRA BELA SP. publicado no D.O.0 de 24,05'94.

28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a se guir Ob j eto' promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 9 8 .Valor:RS 7 .050,00 ( Sete Mil. e Cinquenta Reais ). Dias de
atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos' 369.A 'presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE. código da UG 1531 7 3. Gestão 15253. programa de trabalho o'
08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5 7859. de 19 02 98. no valor de RS 1.338,00. natureza de
despesa if 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em (9(12 1998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mal, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteínas.Cronograma:Janeiro ; 98.Valor:RS 7.668,00 ( Sete Mil, e
Seiscentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
555.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57678, de 19/02/98, no valor
de RS 2.057,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI , Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio o" 1823 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura NIuniCipal de PATROCÍNIO PAULISTA SP. publicado no D.O.0 de

Apostilainento ao convênio n" 2212 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDREIRA SP. publicado no DOU de 01/07/94, vigência

2' 06 94. vi gência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a selmir Objeto- promover o atendimento aos abanos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo -pelo Menos tona refeição diária. com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma :Janeiro 98.Valor:RS 36.'42.00 ( Trinta
e Seis Mil. e Setecentos e Quarenta e Dois Reais ) Dias de atendimento: 20 0 dias letivos. Número Total
de Alunos' 2.6 73A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 15317$.
Gestão 1525$. programa de trabalho n o 08042042 7 248 70130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias do crono grama. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o" 98NE576"3. de 19 02 98,
no 's olor de RS 9,454.00. natureza de despesa ri" 344041. fonte n° 122000000 Data do .apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 97.414,00 ( Noventa e Sete Mil.
e Quatrocentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
6.578.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" (18042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
crono grama. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57679. de 19902198, no valor
de RS 23.594.00. natureza de despesa n° 344041. fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19-02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 3909 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAULICEIA SP. publicado no D:O.0 de 12 01 93. vigência

Apostilamento ao com ênio n" 10796. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRINHAS PAULISTA/SP, publicado no D.O.0 de

até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1-9" conforme indicação a se guir Objeto' promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar -PNAE. garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro 9 8 .Valor:RS 15. 794.00 ( Quinze Mil. e
Setecentos e Noventa e Quatro Reais ) Dias de atendimento : 200 dias letivos. Ni:onero Total de Alunos:
I -115 A presente-despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da L'G 1531 73. Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042"248"0130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenhe 98NE5 76 74. de 19(12 98, no valor
de RS 4 113.00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1-" 02(995, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

e

11 0796, s igência até 28 0299, com o objetis o de indicar os recursos-necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos- alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro;98.Valor:RS 11.764,00 ( Onze
Mil. e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 620.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n' s 08042042724870130 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57879. de 1990198. no valor
de RS 2.203.00. natureza de despesa o" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1902
. 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE,
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Apostilamento ao convênio n" 3883'94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRO DE TOLEDO'SP, publicado no DOU de 1201'95,
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Apostilamento ao convênio n° 3867;94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PILAR DO SULSP, publicado no DOU de 12/01/95,

vigência até 28'02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998.. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 54.656,00 ( Cinquenta e Quatro
Mil, e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I.845.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE57680, de 19 ,0198, no valor
de R$ 10.927,00, natureza de despesa - n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE

vigência até 2802.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro'98,Valor:R$ 99.456,00 ( Noventa e Nove
Mil, e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 5.073.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 080420427248701311. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57686, de 19/02,98, no valor
de RS 18.478,00, natureza de despesa a' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19.024998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 391 194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PENAPOLIS/SP, publicado no D.O.0 de 12/05/94. vigência

Apostilamento ao convênio n" 3361 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de P1NDAMONHANGABA.SP. publicado no D.O.0 de
20 12:94, vigência até 28,02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 95.Valor:R$ 335.322,00 (
Trezentos e Trinta e Oito Mil, e Trezentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 24.643.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n' 08042042724570130 . Inicialmente. para atender os
primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n 98NE57687,
de 19:02:98, no valor de R$ 89.093,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n' 122000000 . Data do
apostilamento em 19.02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

até 28,02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro l98.Valor:R$ 130.172.00 ( Cento e Trinta Mil,
e Cento e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
- 9.337.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724570130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57681. de 19 10298, no valor
de R$ 33,308,00, natureza de despesa n" 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 3884 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO.
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEREIRAS SP. publicado no D.O.0 de 12/01/95, vigência

Apostilamento ao convênio ir 476 95, fumado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PINDORAMA SP, publicado no D.O.0 de 12 09 95, vigência

até 28 02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana -e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 15.940,0(1 1 Quinze Mil, e
Novecentos e Quarenta Reais ), Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .I24.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57682, de 190298, no valor
de R$ 4.182,00, -natureza de despesa n" 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários á execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto. proniov et o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 51.784.00 ( Cinquenta e numa
Mil, e Setecentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.830.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57688, de 19 , 02. 98. no valor
de R$ 9.394,00, natureza de despesa if 344041, fonte ri' 122000000 . Data do apostilamento em
19,01'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ir 2531 194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PERUIBE/SP, publicado no D.O.0 de 13/07/94, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 977195, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PINHALZINHO/SP. publicado no D.O.0 de 31t01/96,

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e lio ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de-proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 157.344,00 ( Cento e Cinquenta e Sete Mil, e Trezentos e
Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 9.850.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57683, -de 19 102/98, no valor
de R$ 37.558,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 462 194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA-EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIACATUSP, publicado no D.0.1: de 20'0594, vigência até

vigência até 28'02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeirol98.Valor:R$ 29.112,00 ( Vinte e Nove Mil, e
Cento e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.061.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias-do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57689, de 19/02/98, no valor de R$ 7.250,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 473/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIQUEROBI/SP, publicado no D.O.0 de 1209,95, vigência

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/95.Valor:R$ 24.876,00 ( Vinte e Quatro Mil, e Oitocentos e Setenta e
Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total- de Alunos: 957,A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho a'
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57684, de 19'02'98, no valor de R$ 5.218,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI -Secretário-Executivo do ENDE.

até 28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 16.676.00 ( Dezesseis Mil, e
Seiscentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
633.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 0804204272487(1130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57690, de 19;02,98, no valor
de R$ 3.478,00, natureza de despesa n" 344041, fonte a" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 ; 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1212'94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIEDADE'SP, publicado no D.0.1.! de 140694. vigência até

Apostilamento ao convênio n" 478,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRACAIASP, publicado no D.O.0 de 12,0995, vigência

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 198.Valor:R$ 126.568,00 ( Cento e Vinte e Seis Mil, e Quinhentos e
Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 9.195.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
-programa de trabalho n° 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57685, de 19'02'98, no valor
de R$ 33.590,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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até 28.02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir,Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramna.Janeiro:98.Valor.R$ 69.788,00 ( Sessenta e Nove
Mil, e Setecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 4.328.A presente despesa correrá .à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programas de trabalho 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57691, de 1902,98. no valor
de R$ 15.711.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n' 3881 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRACICABA SP, publicado no D.O Ti de 12 til 95, s igência
até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R5 691.950,00 ( Seiscentos e
Noventa e Fluiu Mil, e Novecentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos- 50.003.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LiG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57692,
de 19 02 98. no ator de RS 186.853,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ri" 122000000 . Data do
apostilamento em 191)2 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretario-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 164 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRAR' SP, publicado no DOU de 21 06 96, vigência até

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamento ao convênio n" 722 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRATININGA:SP. publicado no DOU de 04/1E96,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa- Nacional
de Alimentação Escolar - PNA.E. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 32.012,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Doze Reais ). - Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.339.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L I G 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57698, de 19 02'98, no valor de R$ 8.35 l,00, natureza de
despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 1902 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: proinos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronogrania:Janeiro 98.Valor:RS 69 450.00 ( Sessenta e Nove Mil, e Quatrocentos e
Cinquenta Reais ). :Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.622.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57693. de 191)2 98. no valor de R$ 17.473,00,
natureza de despesa n°3441)41. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19(12 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 2617 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de P1TANGUEIRAS SP, publicado no D.O.0 de 18,0794,
igência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos tnatriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, coto cerca de 350
quilocalorias e 09 urainas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 93.696,00 ( Noventa e Três Mil,
e Seiscentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
6.717.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código dalIG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57699, de 19/02/98, no valor
de R$ 24.564,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19.'02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n' 3882 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRANGISP. publicado no D.O.0 de 121)1 95, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 739/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PLANALTOSP, publicado no D.O.0 de 21:11/95, vigência

280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confonne indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 20.734.00 ( Vinte Mil. e Setecentos e Trinta e Quatro
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.481 .A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57694, de 19 ,02 98. no valor de RS 5.775,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 ,02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ri° 1953/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRAPORA DO BOM JESUS/SP, publicado no D.O.0 de

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro , 98.Valor:R$ 9.336,00 ( Nove Mil, e
Trezentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 680.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30' dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE57700, de 19/02/98. no valor
de R$ 2.458,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28/06/94. vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, • la zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 40.368,00 (
Quarenta Mil, e Trezentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 2.814.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57695,
de 19/02 1 98, no valor de RS 10.218,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 025/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de POA/SP, publicado no D.O.0 de 12/02/96, vigência até
28.'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 294.696,00 ( Duzentos e Noventa e Quatro Mil, e
Seiscentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
20.785.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5770I, de 19/02/98, no valor
de R$ 75.238,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 057 ,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRAPOZINHO'SP, publicado no D.O U de 280396.

Apostilamento ao convênio n° 2574;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de POLONIISP. publicado no D.O.0 de 14/07/94, vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro .-98 Valor:R$ 57.966.00 ( Cinquenta e Sete
Mil. e Novecentos e Sessenta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 4.079.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n°08(142(14272487(113)) . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57696. de 19 02 98, no alor
de RS 15.095,00. natureza de despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilatnento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99, com 6 objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundatnental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 11.328,00 ( Onze Mil, e Trezentos e Vinte e Oito Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 824.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente. para atender os pritneiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57702, de 19412 98. no valor de R$ 2.962,00. natureza de
despesa n°344041-. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento cio I M12,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ti0 1474 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRASSUNUNGA SP, publicado no DOU de 17 06 94,

Apostilamento ao convênio tf 61495, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de POIV4PEIA, SP, publicado no D.O.0 de 18/10/95, vigência até

vigência até 28 .0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro .98.Valot:RS 140 132,00 ( Cento e Quarenta
Mil. e Cento e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1 0.107.A presente despesa correrá à-conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 3(1 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57697, de 1902 98, no valor
de RS 35.427.00, natureza de despesa n' 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução-do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Progratna Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograrna.Janeiro 98.Valor.R$ 69.896,00 ( Sessenta e Nove Mil, e Oitocentos e Noventa e
Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.887.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
(18(142042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57703, de 19 02 98, no valor de RS 13.254.00, natureza
de despesa n' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 3856:94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO -e a Prefeitura Municipal de PONGAI 'SP, publicado no DOU de 12 01 95, s igência até

Apostilamento ao convênio tr 075 95, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO FELIZ 'SP, publicado no D.0.11 de 23/05/95,

28 D2.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados na educação prédeolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 9.058,00 ( NON e Mil, e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de
atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 657.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57704, de 19.0298, no s olor de R$ 2.415,00, natureza de
despesa n°344041, fonte e 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199 8 , conforme indicação a seguirObjeto. protnos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro '98. \/alor.R$ 134.628,0(1 ( Cento e Trinta e
Quatro Mil, e Seiscentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 8.737.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57709, de 19 02 98, no-valor
de R$ 31.942,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao cons ênio o" 71$96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PONTAL SP, publicado no DOU de 04 I I 96, s igência até

Apostilamento ao convênio n" 140794, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO FERRE1RA.'SP, publicado no D.O.0 de 17004,

28.02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. prontos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alitnentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 78.090.00( Setenta e Oito Mil, e Nos enta Reais ). Dias de
atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 5.598.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do INDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57705, de 19 0298, no dor de R$ 20.515,00, natureza
de despesa 00 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ l61.256,00-( Cento e Sessenta e
I lum Mil, e Duzentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 8.812.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130. Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57710, de 19.02.98.
no valor de R$ 30.391,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 191021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 6077'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PONTALINDA'SP, publicado no D.0.1' de 03 11 97,

Apostilamento ao cons ênio n" 049 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÀO e a Prefeitura Municipal de POTIRENDABA1SP, publicado no D.O.0 de 15/03/96,

vigência até 280299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Progratria Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro'98.Valor.R$ 9.902,00 ( Nos e Mil, e
Novecentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 721.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE57847, de 19'02 98, no valor
de R$ 2.610,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

s igência até 28 0299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro'98.Valor.R$ 31.048,00 , ( Trinta e Hum Mil, e
Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.083.A
presente deSpesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57711, de 19'02.98, no valor
de R$ 7.584,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 719/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de PONTES GESTAL.'SP, publicado no DOU de 0411'96,
vigência até 28.'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
lig educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratnaianeiro 98.Valor.R$ 17.080,00 ( Dezessete Mil, e
Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 536.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57706, de 19'02 98, no s olor de R$ 2.997,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 021998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio 2267'94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRADOPOLIS/SP, publicado no D.O.0 de 04/07/94,
igência até 2802'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro.'98.Valor.R$ 44.352,00 ( Quarenta e Quatro
Mil, e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 3.227.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57712, de l9'02/98, no valor
de R$ 11.251,00, natureza de despesa tf 344041, fonte 0 0 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio 11" 2771.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de POPUL1NA.SP, publicado no D.O.0 de 12 D8 94, vigência

Apostilamento ao cons énio ri° 1841.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRAIA GRANDE,'SP, publicado no D.O.0 de 28/06'94,

até 28;0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme -indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos utna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 23.388.00 ( Vinte e Três Mil, e
Trezentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
885.A presente despesa correrá à- conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialinente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57707, de 19 02 98, no ator
de R$ 4.944,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prontos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogratna:Janeiro'98.Valor:R$ 545.782,00 ( Quinhentos e
Quarenta e Cinco Mil. e Setecentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 35.622.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57713,
de 19.02,98, no valor de R$ 26.447,0(1, natureza de despesa tf 344041, fonte 0 0 122000000 . Data do
apostilamento em 19021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 1767.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORANGABASP, publicado no D.0.1.' de 24 06 94,

Apostilamento ao convênio n" 54395. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE ALVES'SP, publicado no D.O.0 de 29/09/95,

vigência até 28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundatnental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina.Janeiro.'98.Valor.R$ 29.728.00-( Vinte e Nove Mil, e
Setecentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento, 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
I.148.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da -I2G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57708, de 19 02 98. no s olor
de R$ 6.253,00, natureza de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.02.99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguirObjeto. prontos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 9R.Valor:R$ 11.214,00 ( Onze Mil, e
Duzentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Nútnero Total de Alunos: 80I.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialtnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57714, de 19'02'98, no valor
de R$ 3.123.00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao com émo n • $925 94, firmado entre o FUNDO
DO \ ACK) \ AL DE DESENN OLvIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE BERNARDES SP. publicado no DO U de
icència até 28 02 9 9 , com o objetn o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
12 01
no exercício de 1 99s . conforme indicação a seguir Objeto pasmos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diaria, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de protemas CronograinaJaneiro 9 5 Valor:RS 52 644,01)
Cinquenta e Dois Mil, e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais 1 Dias de atendimento 2 00 dias lens os.
Número Total de Alunos. 2.152.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da
UG 153173. Gestão 15253. programa de trabalho n" (N142042'248-1 1 130 Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 95NE5-I5.
de 19 02 98, no salor de RS 7.896.00. natureza de despesa tr' 344041. fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executis o do ENDE.
95. N

Apostilainento ao convênio n' 466 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEN\ OLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE EPITACIO SP. publicado no DOU de
12 09 95, icência.até 28 02 99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir:Objeto. proinos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, á conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas-de proteinas.Cronogramajaneiro 98.Valor.RS 115.694,001 Cento
e Quinze Mil, e Seiscentos e Nos ema e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Numero
Total de Alunos. 8.459.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, codigo da UG
153173. Gestão 15253. programa de trabalho n' 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronomama, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57716,
de 19 02 98, no valor de RS 28.055,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executis o do FNDE.
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Apostilamento ao com énio ir' 169 95, tinindo entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RAFARD SP. publicado no D.0.1: de 17 07 95. N igência até
25 02 90. com o objetis o de indicar os recursos necessádos à execução do mesmo no esercicio de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas CronogramaJaneiro 98.Valor.RS $7.054.00 Trinta e Sete Mil, e Cinquenta e Quatro Reais
1 Dias de atendimento. 200 dias latis os. Niunero Total de Alunos. 2.112.A presente despesa cotrerá à
conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 1-5253, programa de trabalho n"
05042042 7'248-0130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57721, de 19 02 98, no salor de RS 7.869,00, natureza de
despesa n' 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI Secretário-Executis o do FNDE.
Apostilamento ao com énio n" 2/06 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de REGENTE FE-IJO SP. publicado no D.O.0 de 02 08 94.
vigência até 28 ( 1.2 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 99 8 . conforme indicação a seguirObjeto promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de-proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 39-.252,00 ( Trinta e Nove Mil, e
Duzentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2 82 8 A presente despesa correrá à conta do orçamento-do FNDE. código da UG 1531 73. Gestão 1-5253.
programa de trabalho n" 08042042 1 24870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57722. de 19 02 98. no valor
de RS 10.004.00, natureza de despesa e 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 2597 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENA OLVINIEN'TO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE PRUDENTE SP. publicado no DOU de
15 07 94. vigência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. protnos er o atendimento aos alunos
inatriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural. á conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
-cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 404.968.00
ecentos e Sessenta e Oito Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias
Quatrocentos e Quatro Mil. e
letivos, Número Total de Alunos. 29.537.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE.
código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n' 0804204272487u13(, . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n"
98NE57717, de 191)2 98. no valor de RS 106.204.00, natureza de despesa n' $44041. fonte n
122000000 . Data do apostilamento em 191(2 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - SecretárioExecutivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n' 1469 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
D .\ EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de REGLNOPOL1S SP. publicado no D.or de 17 06 94.
vigência até 28 02 99. coin o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 998 . conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e ( 19 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 2(1.210.00 ( Vinte Mil, e
Duzentos e Dez Reais 1 Dias. de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.058.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153 -173, Gestão 1-5251
programa de trabalho n" 08042042 1248 70130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n's 98NE57723, de 19(12 98, no valor
de RS 3.909.00, natureza de despesa o" 344041, fonte n 0 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 288 95, firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE VENCESLAU SP, publicado no DO.L' de
25 07 95, vigência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo

Apostilament0 ao convênio ri" 98 7 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de REGISTRO SP, publicado no D.O.0 de 12 0296. vigência

NON

no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cercada 350 quilocalorias e 09 -gramas-de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 104.032,00 Cento
e Quatro Mil, e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias latis os. Número Tutal de Alunos.
7.098.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para- atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57718, de 19 (12 98. no s alor
de RS 25.267,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19'02'1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 1470 94. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEN\ OLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUELUZ SP. publicado no D.O.0 de 1" 06 94, s igência até
28 0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados na ediu.ação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 60.452.00 ( Sessenta Mil, e Quatrocentos e Cinquenta e
Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 2.10".A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da L,G 1531'3. Gestão 15253. programa de trabalho n"
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57719. de 191(2 98, no salor de RS 11.02(1,00. natureza
de despesa 00 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em 19(12 1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio o' 3359 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de QUINTANA SP, publicado no DOU de 20 12 94. sigência
até 28 02 99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 95.-Valor.RS 15.31 8 .00 ( Quinze Mil, .e
Trezentos e Dezoito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias latis os. Número Total de Alunos. 1 109.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 7 3. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870 -130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n ' 95NE5 -'20 . de 1-9 02 98. no ator
de RS 4.106.00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 1221)00000 . Data do apostilamento em
19,-02 I 998,.por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 2 5 02 99 , com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de'
1 99 5. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de .350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Jáneiro 98.Valorld 138.396,00 ( Cento e Trinta e
Oito Mil, e Trezentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos . 10.043 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FN. DE, código da UG 1531-73,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 0804204272487013 0 . Inicialmente, para atenderes primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 0 0 98NE57724, de 190298,
no valor de RS 36.851,00. natureza de despesa o' 344041, fonte o' 122000000 , Data do apostilamento
em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao consênio 7238 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RESTINGA SP, publicado no DOU de 27 11 97, vigência
até 25 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
199 8 , conforme indicação a seguiLObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 22.904.00 ( Vinte e Dois Mil, e
Nos acentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias latis os. Número Total de Alunos: 1.365.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57725, de 19 02 98, no valor
de RS 4.935,00. natureza de despesa n" 344041. fonte 0 0 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao com ênio if 0685 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDLCAÇ ÀO e a Prefeitura Municipal de RIBEIRA SP, publicado no D.O.0 de 31 0796. vigência até
2`v (,2 99, cum o objetis -) de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préesv.ular e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca da 350 quilocalorias. e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro 9.Valor.RS 24.072.00 Vinte e Quatro Mil. e Setenta e Dois Reais ).
Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de Alunos. 876.A presente despèsa correrá à conta
do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão 15253. programa de trabalho n°
08042 1 142'24 8 "0130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Notada Empenho o" 98NE57726, de 19 02 98. no x alor de RS 5.092,00, natureza de
despesa n' 344041, fonte n 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO 3

259

Apostilamento ao convênio 321_4 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIBEIRA° BONITO SP, publicado no DOU de (il 12 94,
vigência até 28 112 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto : promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronogramtrianeiro 98 Valor: RS 30.202.00 ( Trinta Mil, e
Duzentos e Dois Reais ). Dias de atendimento. 21i0 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.155,A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E57727, de 19 02 98, no valor
de R$ 8.123,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do aposulamento em
19/011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronogrania:Janciro 9N.Valor:RS 111.388,00 ( Dez Mil, e Trezentos e Oitenta e0ito Reais ).
Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 742A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho o" 98NE57732, de 19 , 02 98, no-valor de R$ 2.893,00, natureza de
despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 1902 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostamento ao convênio n" 7919 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIBEIRAO BRANCO SP, publicado no D.O.0 de 03 12 97.

Apostilamento ao convênio 661 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RINCAO SP, publicado no D.O.0 de 09 II 95, vigência até

Apostilamento ao convênio n'' 4219 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de R1FAINA. SP, publicado no DOU de 07 10 97. vigência até

vigência até 28/02- 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme-indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar eito ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro'98.Valor:R$ 121.496,00 ( Cento e Vinte e
Hum Mil, e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 4.342.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57728, de 1902 98,
no valor de R$ 25.577,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 12200(1000 . Data do apostilatnento
em 19/0211998, por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28-02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.01-ijeto: promnov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca-de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas:Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 33.894,00 Trinta e Três Mil, e Oitocentos e Noventa e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.407.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho ti" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57733, de 19/0198, no valor de R$ 8.761,00,
natureza de despesa n" 3441(41. fonte n" 122000000 , Data do apostilamento em 19011998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE

Apostilamento ao convênio n" 5084/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIBEIRAO DOS ÍNDIOS 'SP, publicado no D.O.0 de

Apostilatnento ao convênio n° 461-94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RINOPOLISSP, publicado no DOU de 20/05/94, vigência
até 28 ;02;99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE., garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 25.328.00 ( Vinte e Cinco Mil, e
Trezentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Alunos:
1.840.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronog,rama, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57734, de 19102/98, no valor
de R$ 6.722,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilainento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

16/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto : promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro-'98 Valor:R$ 6.432.00 ( Seis
Mil, e Quatrocentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 466.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n°1)8042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ti" 98NE57888, de 19'0298, no valor
de R$ 1.720,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3088/94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO GRANDE/SP, publicado no D.O.0 de 10/11/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 55.500,00 ( Cinquenta e Cinco
Mil, e Quinhentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.141.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ri° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57873, de (9/02'98, no valor
de R$ 11.678,00, natureza de despesa n° 344041. fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0654/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO DAS PEDRAS/SP, publicado no D.O.0 de 23/07/96,
vigência até 28,02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 65.176,00 ( Sessenta e Cinco
Mil, e Cento e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.748.A presente despesa correrá à conta do orçainento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57735, de 19/02/98, no valor
de R$ 17.156,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 12200(1000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 1559/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIBEIRAO PIRES'SP. publicado no DOU de 200694,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1.998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro s98.Valor:R$ 302.888.0(1 ( Trezentos e Dois
Mil, e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 21.1 06.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho ri° 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E57729, de 1902 98,
no valor de R$ 77.359,00, natureza de despesa 0 0 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

2806,94, vigência até 28 02-99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro,98,Valor:R$ 8.940,00 ( Oito
Mil, e Novecentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
745.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57736. de 19 02/98, no valor
de R$ 1.341.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 1220001100 . Data do apostilamento em
19 02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostamento ao convênio n° 2640/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
..DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO PRETO/SP, publicado no DOU de 220794,

Apostilamento ao convênio n" 306 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIVERSUL SP, publicado no D.O.0 de 26.0M5. vigência

vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício 'de 1998, conforme indicação a seguir.Objéto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e -09 gramas de pr oteinas:Cronograina:Janeiro'98.Valor:R$ 540.234.00 ( Quinhentos e
Quarenta Mil, e Duzentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letiv os. Numero
Total de Alunos: 25.549.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG
153173. Gestão 15253, programa de trabalho 0 0 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57730.
de 19/02/98, no valor de R$ 81.035,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ir 122000000 . Data do
apostamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO'CARLETT1 -Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostamento ao convênio n" 1857;94, firmado more o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO GRANDE DA SERRA/SP, publicado no DOU de

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar -- PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina.Janeiro '98.Valor:RS 58.964,00 ( Cinquenta e Oito
Mil, e Novceemos e Sessenta- e Quatro Reais ). Dias-de atendimento: 200 dias- Ietiv os. Número Total de
Alunos. 1.874.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 . inicialmente, para atender os-primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5773 1. de 19 02-98. no valor
de R$ 10.677,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ri" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02-1998, por JOSÉ ANTONIO CA RL ETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
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Apostilatnento ao convênio n" 380 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ROSANA SP, publicado no DOU de 24 08 95, s igência até
28 02.99. com o objetis o-de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas,Cronograma.Janeiro 98:Valor:R$ 132.036,00 ( Cento e Trinta e Dois Mil, e Trinta e Seis
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.828.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FN.DE, código da UG 1531 .73, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57866. de 19 0298, no valor de R$ 27.577,00, natureza
de despesa ri." 344041, fonte n0 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 3356-94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ROSEIRA SP. publicado no D.O.I.I de 20 1294, vigência até
28/02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro98.ValorRS 26.574.00 ( Vinte e Seis Mil, e Quinhentos e Setenta e
Quatro Reais ), Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .867.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho ta' 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram_
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57737, de 19 ,02/98. no valor de R$ 6.781,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02 1 1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI -. Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 463 194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RUBINEIA 'SP, publicado no D.O.0 de 20/05/94. vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mal, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 7.856.00 ( Sete Mil, e
Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
486.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57738. de 19/02/98. no valor
de R$ 1.853,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1601/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALES/SP, publicado no D.O.0 de 20/06/94, vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 11.782,00 ( Onze Mil, e Setecentos e Oitenta e Dois Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 865.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57739, de 19/02/98, no valor de R$ 3.029,00, natureza de
despesa tf 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao cons "erijo n" 066 96,. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALMOURAOSP, publicado no D.O.0 de 0804196,
vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir:Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Progratna Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronoeramaJaneiro 98.Valor:R$ 13.272,00 ( Treze Mil, e
Duzentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
948.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 080420427248"0130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57742, de 190298, no valor
de R$ 3.697.00, natureza de despesa ir 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 112 - 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio 00 264294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALTO'SP, publicado no D.0.1.1 de 221(17/94, vigência até

28!02.'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.ValonR$ 273.430,00 ( Duzentos e Setenta e Três Mil, e
Quatrocentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 20.112.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57743, de 19/02/98. no valor
de R$ 69.891,00. natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE:
Apostilamento ao convênio tf 2515194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALTO DE PIRAPORA/SP, publicado no D.O.0 de
13/07/94, vigência até 2810299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 98.444,00 (
Noventa e Oito Mil. e Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 7.104.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57744,
de 19/02/98. no valor de R$ 25.483,00, natureza de despesa IV 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 076/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANDOVALINA/SP, publicado no D.O.0 de 25/04/96.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca cle 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 21.600,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Seiscentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 824.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
aloçados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57745, de 19/02/98, no valor de R$ 4.293,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 .Datado apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência - até 28,02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguit.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro.98.Valor.R$ 24.274,00 ( Vinte e Quatro Mil,
e Duzentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.791.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57740, de 19.02 98, no s alor
de RS 6.266,00, natureza de despesa tf 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19,020998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 03895. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA ADELIA'SP, publicado no D.O.0 de 11/05/95.
vigência até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 33.922.00-( Trinta e Três Mil, e
Novecentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.423.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57746, de 19/02/98, no valor
de R$ 8.693,00. natureza de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Aposíilamento ao convênio tf 1599.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALESOPOLIS,SP. publicado no DOU de 20 06 -94,

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA ALBERTINA'SP. publicado no DOU de 20/09/95,

vigência até 28 02-99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 48.064.00 ( Quarenta e Oito
Mil. e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2.977.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57741, de 19 02 98, no valor
de R$ 10.856.00. natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19 ,02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.02.99, com o ,objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 24.78t),00( Vinte e Quatro Mil,
e Setecentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 985.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho tf 08042042724870130 . lnicialtnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57747. de 19/02/98, no valor
de R$ 5.175,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n 122000000 . Data do apostilamento em
19-02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 381,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALES OLIVE1RA,SP, publicado no DOU de 12 05 94.

Apostilamento ao convênio o' 528'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
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Apostilamento ao convênio n° 1766/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA BARBARA DOESTE SP, publicado no D.O.0 de
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Apostilainento ao convênio n° 057096, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA ERNESTINA SP, publicado no D.O.0 de 17/07/96,

24106/94, vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 446.200,00 (
Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil, e Duzentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número
Total de Alunos: 31,610.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57748,
de 19/02/98, no valor de RS 115.144,00, natureza de despesa n°344041, fonte n." 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro , 98.Valor:R$ 13.622,00 ( Treze Mil, e
Seiscentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
973.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57754, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.794,00, natureza de despesa ti° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19102%1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3773'94. firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA BRANCA'SP, publicado no D.O.0 de 11'01 95,

Apostilamento ao convênio n" 2620/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA FE DO SUUSP, publicado no D.O.0 de 22/07/94,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 38.512,00 ( Trinta e Oito Mil, e
Quinhentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.607.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57749, de 190298, no valor
de R$ 9.448,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogrania.Janeiro , 98.Valor:R$ 61.636,00 ( Sessenta e Hum
Mil, e Seiscentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de
Alunos. 3.892.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 0804204272487013f) . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57755, de 19/02,98, no valor
de RS 15.031,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19-02.1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4220'97, flanado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de SANTA CLARA D'OESTE'SP, publicado no D.O.0 de
07/10/97, vigência até 28/02 ,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 11.396,00 ( Onze
Mil, e Trezentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 431.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042 7248 70130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57750, de 19 '02'98, no valor
de R$ 2.409,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n" 3982 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA MARIA DA SERRA/SP, publicado no D.O.0 de

DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 7901'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ DA ESPERANCA/SP, publicado no DOU
de 03/12/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, confonne indicação a seguirObjeto- promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
Cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 5.594,00 ( Cinco
Mil, e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 412.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57751, de 19'02'98, no valor
de R$ 1.424,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 0544/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS/SP, publicado no D.O.0

20 01 95, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro198.Valor:R$ 16.880,00 (
Dezesseis Mil, e Oitocentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 1.237.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153 .173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE57756, de 19/02,98, no valor
de R$ 4.364,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilai/lento ao convênio 3774,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA MERCEDES/SP, publicado no D.O.0 de 11/01/95,
s igência até 28/0299, com o objetiso de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro/98.Valor.R$ 8.298,00 ( Oito Mil, e Duzentos
e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 599.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57757, de 19/02,98, no valor
de R$ 2.243,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ti° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CAR_LETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1452/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA RITA D'OESTE/SP, publicado no D.O.0 de

de 11/07/96, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários ã execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 34.986,00 ( Trinta
e Quatro Mil, e Novecentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: I.652.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57752,
de 19/02/98, no valor de R$ 5.247,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

17/06/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar' os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 9.772,00 ( Nove
Mil, e Setecentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 503.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
l525:i, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57760, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.867,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 , Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3791/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 3790/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVQLVIIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP, publicado no

11/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 118.932,00 ( Cento
e Dezoito Mil, e Novecentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 7.194.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57753,
de 19/02/98, no valor de R$ 25.309,00. natureza de despesa n o 344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

D.O.0 de 11/01'95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 76.604,00 ( Setenta
e Seis Mil, e Seiscentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 4.1 09.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n' 081)42042724870130. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5776 1, de 19102/98, no valor
de R$ 14.410,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19'02 , 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 30X9 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DL DESENVOIA IMENTO

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

DA EDITAÇÃo e a Prefeitura Municipal de SANTA ROSA DF VITERBO SP, publicado no DOU de
10 II 94, igência até 28 02 99, com o objetiN o de indicar os recursos necessários á execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNA F. garantindo pelo menos uma refeição diaria. com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas CronogramaJaneiro 98.Valor.RS 65.414.00
Sessenta e Cinco Mil, e Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias tensos.
Número Total de Alunos: 4 660.A :presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da
UG 153173. Gestão 15253. programa de trabalho n1N142042724 10130 . Inicialmente, para atender os
primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho rr 98NE57762.
de 191)2 95, no valor de R$ I 6.995,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n' 12201)0)00 . Data do
apostilamento em 19 02 1995,
por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executiso do ENDE.

Apostilamento ao com ênio n" 2-16 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDucAÇÃo e a Prefeitura 'Municipal de SANTO ANTONIO DA ALEGRIA SP, publicado no D.O.0
de 02 05 94, igència até 28u2 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1995. conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zoras urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 3511 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro 9X.Valor:R$ 18.164,00 (
Dezoito Mil. e Cento e Sessenta e Quatro Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 1.309 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173,
Gestão 15253. programa de trabalho n" 08 042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57766, de I-9;02 98,
no s alor de R$ 4 935M0, natureza de despesa 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 I 99%, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n 7902 9 1. firmado entre o F N
U DO NACION AL DE DESENN Ol NEMO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de .SANTA SALETE SP, publicado no DOU de 03 12 97,

Apostilamento ao cons énio n" 387 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DE POSSE 'SP, publicado no D.O.0 de

vigência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1995, conforme indicação a seguirObjeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma Janeiro 9X.Valor.R$ 2.772,00 1 Dois Mil, e
Setecentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
20I.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 080420427248 10130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota-de Empenho n" 98N -E5 1763, de 19 02 98, no s alor
de R$ 739,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19 02 , 1995, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

12 05 94.\ igência até 28 02 49. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a segurrObjeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com
cerca de 350 quiloealorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 52.118,00 (
Cinquenta e Dois Mil, e Cento e Dezoito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total
de Alunos. 3.300.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57767, de l902'98,
no salor de R$ 12.166,00, natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19 02 1998, por JOS.É ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao cons ênio n" 470 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTANA DA PONTE PENSA SP, publicado no DOU de

Apostilatnento ao cons ênio n" 0455 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO ARACANGUA,SP, publicado no

120995, vigência até 280299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prontos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina.janeiro • 98.Valor.R$ 4.1-78,00 ( Quatro
Mil, e Cento e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias. letivos Número Total de Alunos.
301 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da 1G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho IV 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9SNE57758, de 19 02 98. no alor
de R$ 1.136,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

D.0.1." de 02 07 96.s igência até 28 02 99, com o objetis o de indicar-os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 21.036,00 ( Vinte e
Hum Mil, e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de , Alunos:
1.531.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 1-5253,
programa de trabalho n" 08042042724570130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57872, de 19.02198, no valor
de R$ 5.553,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02'1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 45995. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTANA DE PARNAIBA SP, publicado no DOU de

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO AN'TONIO DO JARDIM:SP, publicado no D.O.0

12'09'95, vigência até 28'0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogratna.Janeiro 98.Valor.R$ 196.816,00 ( Cento
e Noventa e Seis Mil, e Oitocentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número
Total de Alunos: 13.368.A presente despesa correrá à conta dó orçamento do FNDE, código da UG
1-53173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do Cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57759,
de 19/02'98, no valor de R$ 50.010,00, natureza de despesa if 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

de 28 II 95, s igência até 28 02 -99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.'98.Valor:R$ 17.750,00 (
Dezessete Mil. e Setecentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de
Alunos. I.296.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57768, de 19:02,98, no valor
de R$ 4.640,00, natureza de despesa n" 344041,. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilatnento ao convênio n" 2708'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANASTACIO'SP, publicado no DOE' de 02 0894,

Apostilamento ao convênio if 399694. Firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTOPOL1S DO AGUAPEI,SP, publicado no D.O.0 de

vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 19 0 8, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 43.626,00 ( Quarenta e Três
Mil, e Seiscentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
31 79.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE57764, de 19 02'98. no valor
de R$ 11.474,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 1220001100 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

20 01 95, vigência até 28 02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro;98.Valor:R$ 23.456,00 ( Vinte e
Três Mil, e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 932.A presente despesa correrá à coma do orçamento do FNDE, código da LIG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042(142724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57769, de 19/02/98,
no valor de R$ 4.899,00. natureza de despesa n°344041, fonte tf 122000000 . Data do 'apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2621'94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANDRESP, publicado no DOE' de 220794,

Apostilamento ao convênio n" 104994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE, DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÀO e a Prefeitura Municipal de SANTOS,SP, publicado no D.O.0 de 10;06;94, vigência até

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1995. conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e
ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro-98.Valor:R$ 1.470.064.00 ( Hum Milhão,
Quatrocentos e Setenta Mil, e Sessénta e-Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1107 198.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173. -Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos .à conta da Nota de Empenho n° 98NE57765,
de 19/02/98, no valor de R$ 385.697,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLET'TI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02-99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária. com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograrna:Janeiro,'98.Valor:R$ 964.888,00 ( -Nos ecentos e Sessenta e Quatro Mil, e
Oitocentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
46.732.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57770, de 1902,98, no valor
de R$ 171.891,00, natureza de despesa n' s 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19.02:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao com ênio n" 76595, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
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DIÁRIO OFICIAL

Apostilamento ao convênio n" 529 95, firmado entre 0 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SÃO BENTO- DO SAPUCAI 'SP, publicado no D.0 1] de
29 09 '95, vigência até 28 0299. com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínasCronograma Janeiro 98.Valor RS 50 340,0(1 (
Cinquenta Mil, e Trezentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento • NO dias letivos Número Total de
Alunos: I .643.A presente despesa correrá à contado orçamento do FNDE, código da UG 1531 7 3. Gestão
15253, programa de trabalho n's 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 3(1 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57"1, de 19(12 94, no valor
de R$ 8.600,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em
19,02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE1T1 - Secretário-Executivo-do FNDE.
Apostilamento ao conv ênio n° 4221,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO BERNARDO DO CAMPO.SP, publicado no D.O.0 de
07:10 97, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seg,uirObjeto. promm er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.RS 2.090.864,00 (
Dois Milhões, Nos enta Mil, e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias
letivos. Número Total de Alunos. I36.372.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130-. Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota cle Empenho n"
98NE57772, de 19 02 98, no valor de R$ 480.415,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n°
122000000 . Data do apostilamento em 1910211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - SecretárioExecutivo-do FNDE.
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Apostilamento ao com, énio n" 0021 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DE IRACEMA 'SP, publicado no D.O.0 de
23 01 96, igência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma -refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro -98.Valor.R$ 4.566,00 ( Quatro
Mil, e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 332.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho a' 08042042724X70.130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n'98NE57887, de 19-02 98, no valor
de RS I .208,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 1220(8)000 . Data do apostilamento em
19021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao cornv ênio n" 542 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de SAO j0A0 DO PAU D'ALHO SP, publicado no D.0.11 de
290995, vigência até 24 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural,, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 5.966,00 ( Cinco
Mil, e Novecentos e Sessenta e Seis Reais 1 Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 433.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão
15253, programa de trabalho n" 080420427244 70130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57777, de 190298, no valor
de R$ [587,00, natureza de despesa na" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilatnento ao convênio if 185694, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DA BELA VISTA 'SP, publicado no D.O.0 de
28'0694. vigência até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo

Apostilamento ao convênio n° 1590,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de SAO CARLOS/SP, publicado no D.O.0 de 20,06,94,
vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos- necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro ‘ 98.Valor.R$ 437,312,00 ( Quatrocentos e
Trinta e Sete Mil, e Trezentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 30.955.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130. Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Etnpenho n° 98NE57773, de 19,0298,
no valor de R$ 106.012,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000. Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

no exercício de 1994, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e ntral, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 20.958,00 ( Vinte
Mil, e Novecentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 1.497.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 080420427244 7013(1 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57778, de 1902-98, no valor
de RS 5.838,0)), natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122(1(10(100 . Data do apostilamento em
19,02,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 834,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO FRANCISCO,SP, publicado no D.O.0 de 13,1295,

Apostilamento ao convênio n° 3216'94, filmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO RIO PARDO-'SP, publicado no D.O.0 de

vigência até 2802199. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objezo. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 14.000,00 ( Catorze Mil Reais).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 540.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57774, de 19,02.98. no valor de R$ 2.946.00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

01'12'94, vigência até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mestno
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gratnas de proteinas.Cronograina:Janeiro98.Valor:R$ 141.' 764,00 ( Cento
e Quarenta e Hum Mil, e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 10.103.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°080420427248'10130 . Inicialmente, para atender os
pritneiros 30 dias do cronograma, forain alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57779,
de 190298, no valor de R$ 34.712,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte tf 122000000 . Data do
apostilainento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO'CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio a" 3229/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Apostilamento ao convênio n° 68694. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DA BOA VISTA SP, publicado no D.O.0 de
27.'05/94, vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98. \'alor.R$ 15-.776,00 ( Cento
e Cinquenta e Sete Mil. e Setecentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 11.025.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho ri° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57775,
de 19/02 198, no valor de R$ 38.833,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio if 03396, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOÃO DAS DUAS PONTES.SP, publicado no D.0.1:
de 06-'03196, vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos una refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro98.Valor.R$ 7.474,00 ( Sete
Mil, e Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de
Alunos: 540.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57776. de 191(2 98, no valor
de R$ 2.015,00, natureza de despesa if 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 1 1998. por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DO RIO PRETO'SP, publicado no DOU de

01 12 94. vigência até 28.02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à comuta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98 Valor-RS 838 544,00 (
Oitocentos e Trinta e Oito Mil, e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento- 200 dias
letivos. Número Total de Alunos. 55.359,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n" 08042042724870130 Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n"
98NE57780. de 19 02.98. no valor de RS 193.346.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n"
122000000 . Data do apostilamento em 19 021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - SecretárioExecutivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 1855/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS CAN1POS :SP, publicado no D.0:11
28 06 94. vigência até 28(12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mal. à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. 'com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas_Cronograrna:Janeiro 98 Valor-R$ 1 591 700,00 (
Hum Milhão, Quinhentos e Noventa e Hum Mil, e Setecentos Reais ). Dias de atendimento- 200 dias
letivos. Numero Total de Alunos. 99.295.A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE.
código da LG 153173. Gestão 15253, programa-de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n"
98NE57781, de 19 02 98, no valor de R$ 360.746,00. natureza de despesa n" 344041, fonte- n"
122000000 . Data do apostilamento em 19 021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - SecretárioExecutivo do FNDE.
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Apostilamento ao COM ênio n" 3093 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO LOURENCO DA SERRA SP, publicado no DOI' de
101194, N igência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indiçação a seguirObjeto. promov er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 40.18.00 (
Quarenta Mil, e Setecentos e Dezoito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letix os Número Total de
Alunos. 2.611.A presente despesa-correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 1531^3, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042'24870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos-à conta da Nota de Empenho n' 98NE5"852, de 19 02 98, no -s alor
de R$ 9;477,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122(1000(10 Data do apostilamento em
19/02:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n's (1029 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DL DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO MANUEL SP. publicado no D.0.1: de 22 (17 96,
igência até 28 02 '99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prumos, er o atendimento aos alunos matriculados
na educa0o pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição .diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.janetro 98.Valtn.R$ 129.4 \4.00 ( Cento e ' Vinte e
Nos e Mil, e Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 0.712.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 1525$, programa de trabalho n' 08042042'24870130 Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf (ANE5"782.
de 19,02 98, no valor de R$ 24.144,011. natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 1'9 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Execuuvo do ENDE.
Apostilatnento ao convênio n" 0571 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL ARCANJO SP. publicado no D.OL'
17,07,96, vigência até 2892 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 9S .Valor.R$ 7.584.00 ( Sete
Mil, e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias 1 tisos. Número Total de
Alunos: 632.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram aluados recursos à conta da Nota de Empenho IV 98NE57783. de 19 02 98, no Ni Mor
de R$ 1.137,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02!1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilarnento ao convênio tf 2773 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLN 'MENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 PAULO, SP, publicado no D.O.0 de 12 08 94, N igência
até 28:0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários . execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro.98,Valor.R$ 16.833.710,0u ( Dezesseis
Milhões, Oitocentos e Trinta e Três Mil, e Setecentos e Dez Reais ). Dias de atendimento. 200 dias
letivos. Número Total de Altinos. 750.646.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130. Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n"
98NE57784, de 9,02;98, no valor de R$ 2.524.673,00, natureza de despesa tr 344041, fonte n"
122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 SecretárioExecutivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3099,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO PEDROSP, publicado no D.O.0 de 14 11.94. v igência
até 28;02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.'98.Valor.RS 61.246.00 ( Sessenta e Hum
Mil, e Duzentos e Quarenta.e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunas. 4.498.A presente despesa correrá à conta do orçamento do El s:DE, código da UG 153173, Gestão
15253., programa de trabalho 00 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta-da Nota de Empenho n 0 98NE57785, de 19 02 98, no s ator
de R$ 15.629,00, natureza de despesa 00 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIOCARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n's 382,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO PEDRO DO TURVO SP, publicado no D.O.0 de
12 05 94. v igência até 28.02,99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.-Valor.R$ 34.324.00 ( Trinta
e Quatro Mil, e Trezentos e Vinte e Quatro Reais). Dias de atendimento. 200 dias leu\ os. Número Total
de Alunos: 1.272.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57786, de 19 02.98.
no valor de R$ 7.132,00, natureza de despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 1878 94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO ROQUE SP, publicado no D.O.0 de 28 '06'94, vigência
até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
199%, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valbr.R$ 237.428,00 ( Duzentos e Trinta
e Sete Mil, e Quatrocentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 13.813.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n? 98NE57787, de 19:02:98,
no valor de R$ 48.610,00, natureza de despesa n°344041. fonte n" 1220(1(100(1 .Datado apostilamento
em 191)2-1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio tf 3358 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO SEBASTIAO SP, publicado no D.0.11 de 20/12194,
io,ência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 234.482,00 ( Duzentos e Trinta
e Quatro Mil, e Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 12.35.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG
153173, Gestão 1525$. programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57788,
de 191(2 98, no valor de RS 43.844,00, natureza de despesa n" $44041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilatnento ao com 'tinto n" 680 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO SEBASTIA.0 DA GRAMA SP, publicado no D.O.L1 de
09 11 95, sigência até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gratnas de proteinas.CronogratnaJaneiro'98.Valor:R$ 36.212,00 ( Trinta
e Seis Mil, e Duzentos e Doze Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Ninnero Total de Alunos:
2.614.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à contada Nota de Empenho n" 98NE57789. de 190298, no valor
de R$ 9.274,00, nutri eza de despesa n" 344041, fonte n" 1220011000 . Data do apostilamento em_
19 , 02:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao com ênio tf 1 746 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO SIMAO.SP, publicado no D.OU de 24106'94, vigência
até 28.02 99, com o obj etivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
199! , conforme indicação a seguir.Objeto. promos er 'b atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 39.598,00 ( Trinta e Nove Mil, e
Quinhentos e Nos emita e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.826.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57790, de 19'02'98, no valor
de R$ 10.133,00, natureza de despesa a' 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19./02:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio tf 221 '95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO VICENTE 'SP, publicado no D.O.0 de 07'07'95,
vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina.Janeiro 98,Valor:R$ 883.666,00 ( Oitocentos e
Oitenta e Três Mil, e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 53.758.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, Para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57791,
de 19 02 98, no salor de R$ 197.214,00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao com ênio IV 379 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SARAPUUSP, publicado no D.O.0 de 2 4 '08'95, vigência até
28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários execução do mesmo no exercício de I998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculadcs na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cera de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 40.372,00 ( Quarenta Mil, e Trezentos e Setenta e Dois
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. I .567.A presente despesa
correrá à coma do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57792, de 19 02 98, no v alo! de R$ 8.406,00, natureza de
despesa n°344(141. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 D2 1998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio 783 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEBASTIANOPOLIS DO SUL SP, publicado no DOU de
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Apostilamento ao convénio n" 7337 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SILVEIRAS SP, publicado no D.O.0 de 0112

03: 1296, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execiNão do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: prumos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalonas e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 11.660,00 ( Onze
Mil, e Seiscentos e Sessenta Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Alunos:
445.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531' 7 3, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57793. de 19 02 98, no valor
de R$ 2.460,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do aposulamento em
1902-1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE'TTI - Secretário-Executivd do ENDE.

197, vigência
até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteinas.Cronogrania:janeiro 9 8,Valor:1$ 34.884,00 (Truta e Quatro Mil,
e Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de Alunos:
1.163 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L r G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 188042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57799, de 1902
, 98, no valor
de R$ 6.415.00. natureza de despesa. ti" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
1 9 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 7240 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERRA AZULSP. publicado no DOU de 27 11 97,

Apostilamento ao com ênio n" 22096, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SOCORRO SP, publicado no D.O.0 de 28 06-96, vigência
até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de

vigência até 28'02 7 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor.R$ 2l.538,00( Vinte e Hum Mil. e
Quinhentos'e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1 535.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota-de Empenho- tf 98NE57794, de 19 0298, no s alor
de R$ 5.734,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 563'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERRA NEGRA.'SP, publicado no D.O.0 de 24-0594.
vigência até 28 , 02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 55.702.00 ( Cinquenta e Cinco
Mil, e Setecentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
4 022.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de . trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota-de Empenho n" 98NE57795, de 190298, no s alor
de R$ 14.066,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ir 2522'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERTAOZINHO,'SP, publicado no DOU de 13,07:94,
vigência até 28/02 7 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 263.156,00 ( Duzentos e
Sessenta e Três Mil, e Cento e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 18.489.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialtnente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57796,
de 19/02/98, no valor de R$ 66.653,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 899/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SETE BARRAS/SP, publicado no D.O.0 de 25/04/96,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 81.732,00 ( Oitenta e Hum Mil,
e Setecentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.919.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57797, de 19/02/98, no valor
de R$ 17.514,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilai-tient° em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4050/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SEVERINIA/SP, publicado no D.O.0 de 20/01/95. vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro.98.Valor:R$ 36.610,00 ( Trinta e Seis Mil, e
Seiscentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.652.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57798. de 19 102;98, no valor
de R$ 9.798,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prumos cr o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 82.930,00 ( Oitenta e Dois Mil,
e Novecentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 5.948.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1 -53173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n's 98NE57800-, de 190298, no valor
de R$ 21.212,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao conv ênio 187794, firmado entre o _FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SOROCABA 'SP, publicado no D.O.0 de 28:06;94, vigência
até 28'02 99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promovera atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 1.341.714,00 ( Hum Milhão,
Trezentos e Quarenta e Hum Mil, e Setecentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 93.214.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57801,
de 1902.98, no valor de R$ 328.353,00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do.
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 794.96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SUO MENUCCUSP, publicado no D.O.0 de 04/12/96,
vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro'98.4'alor.R$ 21.678,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Seiscentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.571.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57802, de 1902,98, no valor
de R$ 5.795,00, natureza de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 052/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SUMARE/SP, publicado no D.O.0 de 19/03/96, vigência até
28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 600.458,00 ( Seiscentos Mil, e Quatrocentos e Cinquenta e
Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 38.965.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57803, de 19/02/98, no valor de R$ 140.358,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio 1453/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de SUZANO/SP, publicado no D.O.0 de 17 , 06/94, vigência até
28/02/99,-com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 674.888,00 ( Seiscentos e Setenta e Quatro Mil, e
Oitocentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
46.620.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57804, de 19/02/98, no valor
de R$ 172.135.00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02 , 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO
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Apostilamento ao convênio o" 301 95, firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENVOLA [MENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TABAPLA SP. publicado no DOU de 25 07 95, s 'Onda
até 28 02 99 com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exerci& de
1998, conforme indicação a seguirObjeto promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 3511
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 0 x.Valor.R$ 36 Tnnta e Seis Mil, e
Novecentos e Vinte e Oito Reais 1. Dias de atendimento 2)4) dias lemos. Número Total de Alunos.
1.952.A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE. código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9S s/ES -1805, de 1902 03, -no s ator
de R$ 7.045,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . 'Data do apostilamento em
1902/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio
895 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TANABI 'SP, publicado no DOU de 02'01 96, vigência até
02 90, com o objeta o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObieto promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quil0CalOrias e 09 gramas
de proteínas Cronograma.Janeiro 9.\"alor.RS 9.294 0 0 ( Nos e Mil, e Duzentos e Nos enta e Quatro
Reais 1 Dias de atendimento 200 dias leusos. Número Total de Alunos, 743.A presente despesa correrá
á conta do orçamento do INDE, código da UG 15317$. Gestão 15253, programa de trabalho n"
08 042042'248"0130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram atacados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE5^81 I, de 19 02 98, no s ator de R$ 1.390,00, natureza de
despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19.02 1998. por JOSÉ ANTONIO
CA RL ETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio -n° 60595, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TABATINGA SP, publicado no D:O.0 de 16 : 10 :95, vigência
.até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98 Valor:R$ 34.432,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Quatrocentos eTrinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Alunos:
2.495.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57806, de 19 102/98, no valor
de R$ 9.207,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 3823 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAPIRAISP, publicado no D.O.0 de 11/01/95, vigência até
28 , 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 47.704,00 ( Quarenta e Sete Mil, e Setecentos e Quatro
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.845.A presentç despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57812, de 19/02/98, no valor de R$ 9.990,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4051 194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TACIBA/SP. publicado no D O.0 de 20 101195, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 15.258.00 ( Quinze Mil, e Duzentos e Cinquenta e Oito
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.067.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57807, de 19/02/98, no valor de R$ 3.968.00, natureza de
despesa n°344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4052 , 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAPIRATIBAiSP, publicado no D.O.0 de 20/01/95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias. e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 56.268.00 ( Cinquenta e Seis
Mil, e Duzentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos; 2.883.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho mm° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57813, de 19/02/98, no valor
de R$ 10.443,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 593297, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAIACU/SP, publicado no D.O.0 de 30 , 10 197, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ l4.574,00-( Csmorze Mil, e Quinhentos e Setenta e Quatro
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número ""otal de Alunos: I .072.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57808, de 19/02/98, no valor de R$ 3 725,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3218/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAQUARITINGA/SP, publicado no DOU de 01/12/94,
vigência até 28,02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 151.576,00 ( Cento e Cinquenta
e Hum (viil, e Quinhentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento 200 dias letivos, Número Total
de Alunos: 9.0IR.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57814, de 19/02/98,
no valor de R$ 32.551,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 10995. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAIUVASP, publicado no D.O.0 de 0506 95, s ígência até

Apostilamento ao convênio n" 71094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAQUARITUBASP, publicado no D.0,U de 27/05/94,
s igência até 28 0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1993, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 124.316,00 ( Cento e Vinte e
Quatro Mil. e Trezentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 4.111.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender-os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57815, de 1902.98, no valor
de R$ 23,120,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FN
. DE.

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confonne indicação a seguirObjeto promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 13.368,00 ( Treze Mil, e Trezentos e Sessenta e Oito Reais
). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 936.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57809, de 19;02 98, no s ator de R$ 3.387,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 1902 '1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 723797. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAMBAU'SP, publicado no DOU de 27 11 97, s igência até
28 '02 : 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 199%,
conforme indicação a seguirObjeto. prontos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa.Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor.R$ 5$.'30,00 ( Cinquenta e Três Mil, e Setecentos e Oitenta
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letisos. Numero Total de Alunos. 3.930.A presente despesa
correrá à conta do orcSmento do ENDE, código da CG 153173. Gestão 15253, programa. de trabalho n'
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Eilipenbo n" 98NE57810, de 19 02 98, no salorde RS 14.127,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte 11° 122000000 Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao com ênio n" 60495. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAQUARIVAI SP. publicado no D.O.0 de 16/10/95,
s igência até 28 '02.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercido de 1993, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos. alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 28 252,00 ( Vinte e Oito Mil, e
Duzentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias leis os. Número Total de Alunos:
%08.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da L'G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724370130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foramo alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57850, de 19'02'98, no valor
de R$ 4.848,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19,02 : 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 3822 94. firmado entre o EL NDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a :Prefeitura Municipal de TARABAI SP. publicado no D.O.0 de II 01 95, vigência até
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Apostilamento ao conv ênio fr . 290 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TITUTISP, publicado no D.O.0 de 2507 . 95, vigência até

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalonas e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 15.352.01) 1 Dezoito Mil, e Trezentos e Cinquenta e Dois
Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Mimos: 1.296.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ir
(r8042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograina, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n 98NE5 7816, de 19 02-98, no valor de RS 4 544.00, natureza de
despesa ri" 344041, fonte rr'' 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação- a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronogramaJaneiro 98,ValOr.RS 14.'7 06,00 t Catorze Mil, e Setecentos e Seis Reais ). Dias
de atendimento: 200 dias lens os. Numero Total de Alunos. 80x.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da L'G 153173, Ciestão 15253, programa de trabalho IV
05042042724870130 . Inicialmente, para atender os pnmeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 9NNE57553. de 19 02 98, no valor de R$ 3.311,00, natureza de
despesa n" 344041. fonte n" 1220110000 . Data do apostilamento em 19 02:1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4053 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL Dr DI sq .N uLVIlvfENIu
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TARUMASP, publicado no D.0,1* de 20 01 05, igéncia até
28 0199., com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1995,

Apostilamento ao convênio ir' 90695, firmado eme o utiNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TURII 'BA SP, publicado no D.0.11 de 02 (LI 96, vigência até
280290, com o objetivo de indicar os recursos neces ,ários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mal. à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias d 09 gramas
de proteínas Cronograma:Janeiro 08.Valor.R.$ 9.525,00 ( Nos e Mil, e Quinhentos e Vinte e Oito Reais ).
Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 406.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE. código da LIG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
05042042 1 24870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à-conta da Nota de Empenho n" 98NE57821, de 19.'02.95. no valor de R$ 1.953,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matrkulados na educação pieescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa National de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilov.alorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor:R$ 46.330,00 ( Quarenta e Seis Mil, e Trezentos e Trinta
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de Alunos. 2.946.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho o"
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57854, de 19/02/98, no valor de R$ 10.151,00, natureza
de despesa n' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19,02.1998, por JOSÉ
" ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 6112/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TATUI,SP, publicado no DOU de 06,11.97, vigência até
28;0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor.R$ 219.356,00 ( Duzentos e Dezenove Mil, e Trezentos e
Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 16.188.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57817, de I9 , 02, 98, no valor
de R$ 55.793,00, natureza de despesa n" 344041, fonte IV 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 367 04, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TURMAL1NA 'SP, publicado no D.O.0 de 120594, vigência
até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
199 5 , conforme indicação a seguirObjeto- promover e atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 6.744,00 ( Seis Mil, e
Setecentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
491 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, GeStão 15253,
programa de trabalho n' 0 004204272487(1130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57822, de 19'0298, no valor
de R$ 1.778,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 21096. firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de "UBARANASP, publicado no D.O.0 de 28'06'96, vigência

Apostilamento ao convênio n° 3090,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEmOL \.1MENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TERRA ROXA, SP, publicado no D.O.0 de 10.11,94,
vigência até 28/02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 22.346,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Trezentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.632.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L;G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57818, de 19,02,98, no valor
de R$ 5.816,00, natureza de despesa o' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1995, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 18.090,00 ( Dezoito Mil, e
Noventa Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 956.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° (1804204272487013(1. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57857, de 19'02'98, no valor de R$ 3.314,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLE'FTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio if 3280/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TORRINHA/SP, publicado no D.O.0 de 07 12'94, vigência

Apostilamento ao convênio n" 19095, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UBATUBASP, publicado no D.0.1.1 de 2706.95, vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 19.920,00 ( Dezenove Mil, e
Novecentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .352.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inic i almente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE578I9, de 19'02'98, no valor
de R$ 5.214,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

até 28,0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,"98.Valor.R$ 208.240,00 ( Duzentos e Oito
Mil, e Duzentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
13.885.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57823, de 19102,98, no valor
de R$ 50.344,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3868/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TREMEMBESP, publicado no DOU de 120195, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 20.084,00 ( Vinte Mil, e Oitenta
e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .284.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°0804204272487013(1 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57820, de 19'02.'98, no valor de R$ 3.012,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02.'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 687,94. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UB1RAJARA,SP, publicado no D.O.0 de 2705194, vigência
até 28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramadaneiro,98.Valor.R$ 11.200,00 ( Onze Mil, e
Duzentos Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 800.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253. programa de
trabalho n" 08042042724870130. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empera.ho n° 98NE57824, de 1902,98, no valor de R$ 3.120.00,
natureza de despesa n°344041, fonte if 122000000 . Data do apostilarnento em 190211998, por JOSÉ
ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio no 422297. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UCHOA SP, publicado no D.O.0 de 07 1097, vigência até
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Apostilamento ao convênio n" 2540 ,94, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VALINHOS/SP, publicado no D.O.0 de 13/07/94, vigência

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias-e 09 gramas
de proteínas Cronograma:Janeiro 198 Valor:R$ 22 864,00 ( Vinte e Dois Mil, e Oitocentos e Sessenta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.649.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE57825, de 19'02 98, no valor de R$ 5.820,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 1902 1998, por JOSÉ
ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 2802'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro:98.ValorR$ 176.466,00 ( Cento e Setenta e
Seis Mil, e Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 12.575.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°0804204272487013(1 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57831, de 19/02/98,
no valor de R$ 42.763,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento
em 1902'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilarnento ao convênio o' 1472'94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UNIAO PAULISTASP, publicado no DOU de 17 06 94,
vigência até 28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronogratoa:Janeiro 98.ValorR$ 741)4.t)0 ( Sete Mil, e
Quatrocentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 285.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho o' 080420427248 1 01 0 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE5'7826, de 19 02 98. no valor
de R$ 1.558,00, natureza de despesa n" 344(141, fonte n" 1220000(11) . Data do apostilamento em
19102 1 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio o' 4054'94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VALPARAISOSP, publicado no D.O.0 de 20/01/95,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro '98.Valor:R$ 65.896,00 ( Sessenta e Cinco
Mil, e Oitocentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.938.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho ir 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57832. de 19/02/98, no valor
de R$ 14.136,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1902 1 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -.Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilainento ao convênio o' 63095, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de URANIA SP, publicado no D 01' de 23 1095. s igência até

Apostilamento ao convênio 603.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VARGEM-SP. publicado no D.O.0 de 16/10/95, vigência até

28'02 199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir. Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.ValorR$ 19 488,00 ( Dezenove Mil, e Quatrocentos e Oitenta e
Oito Reais ) Dias de atendimento . 200 dias letivos Número Total de Alunos: 1.409.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE57827. de I9'02'98, no valor de R$ 5.245,00. natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 1902 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro:98.Valor.R$ 17.990,00 ( Dezessete Mil, e Novecentos e Noventa Reais
). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.285.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograrna, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57874. de 19/02/98, no valor de R$ 5.011,00, natureza de
despesa if 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em 19102i1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio o' 6076'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de URU'SP, publicado no D.O.0 de 03 11'97, vigência até

Apostilamento ao convênio if 209/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL/SP, publicado no D.O.0 de

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma:Janeiro'98.ValorRS 4542.00 ( Quatro Mil, e Quinhentos e Quarenta e Dois
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos: 329.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57828, de 19'02'98, no valor de R$ 1.215,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19021998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'06'96, vigência até 28:02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro/98.ValonR$ 84.018,00 ( Oitenta
e Quatro Mil, e Dezoito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
6.126.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57833. de 19/02/98. no valor
de R$ 22.058.00, natureza de despesa o' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio no 4223 .97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de URUPES 'SP, publicado no DOU de 07 1097, vigência até
28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograina:Janeiro 98.Valor:R$ 35 948,00 ( Trinta e Cinco Mil, e Novecentos e Quarenta e
Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.886.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L I G 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n"
08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograina. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho o° 98NE57829, de 1902 98. no valor de R$ 7.019,00, natureza de
despesa n" 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 3866 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE PAULISTA/SP, publicado no D.O.0
de 12-01-95, vigência até 28 , 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 106.228,00 ( Cento
e Seis Mil. e Duzentos e Vinte e Oito Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 7.475.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho o" 0804204272487013)) . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57834. de 19/0298, no valor
de R$ 27.382.00, natureza de despesa n" 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19 02-1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 7275 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VALENTIM GENTIL SP, publicado no D.O.0 de 27 11 97,

Apostilamento ao convênio n" 2718 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VÁRZEA PAULISTA/SP, publicado no D.O.0 de 03/08/94,

vigência até 2802-99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir. Objeto' promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 17.406,00 ( Dezessete Mil, e
Quatrocentos e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200:dias letivos. Número Total de Alunos: I.263.A
presente despesa corTerá à conta do orçamento do FNDE, código da UG- 153173, Gestão 15253,
:programa de trabalho n" 080420427248701311 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alceados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE57830, de 19 0298. no valor
de R$ 4.610,00, natureza de despesa n° 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 281)2 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro.98.Valor:R$ 240.842,00 ( Duzentos e
Quarenta Mil, e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 17.447.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57835,
de 19. 02/98, no valor de R$ 63.788,00, natureza de despesa n°344041. fonte IV 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 146894, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VERA CRUZ SP, publicado no D.O.0 de l7-0694, vigência

até 28'0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.ValoreRS 34.868,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Oitocentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.553.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57836, de 19/02/98, no valor
de R$ 9.039,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 394/94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÀO e a Prefeitura Municipal de VINHEDO/SP, publicado no D.O.0 de 12/05/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.ValonR$ 156.720,00 ( Cento e Cinquenta e Seis Mil, e Setecentos e
Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 8.223.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870130 . /nicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57837, de 19/02/98, no valor de R$ 28.107,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3824/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VIRADOURO/SP, publicado no D.O.0 de 11/01/95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 39.782.00 ( Trinta e Nove Mil, e
Setecentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de Alunos:
2.878.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57838, de 19/02/98, no valor
de R$ 10.688,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 690/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VISTA ALEGRE DO ALTO/SP, publicado no D.O.0 de
27/05/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 11.596,00 ( Onze
Mil, e Quinhentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 816.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalhan° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57839, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.972,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4509/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VITORIA BRASIL/SP, publicado no D.O.0 de 13/10/97,
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Apostilamento ao convênio n" 1757 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VOTUPORANGA.'SP, publicado no D.C/1J de 24/06/94,
vigência até 28 , 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 171.896,00 ( Cento e Setenta e
Hum Mil, e Oitocentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 11.741.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57842, de 19/02/98,
no valor de R$ 42.715,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 108/95, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ZACARIAS/SP, publicado no D.O.0 de 05/06/95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à coma do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 5.438,00 ( Cinco Mil, e
Quatrocentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
371 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57858, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.337,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETFI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3738/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ABREULANDIA/TO, publicado no D.O.0 de 11/01/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.ValonR$ 22.196,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Cento e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 998.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55247, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.329,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 069/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALIANCA DO TOCANTINS/TO, publicado no D.O.0 de
18/04/96, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir,Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 11.680,00 ( Onze
Mil, e Seiscentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
558.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870117 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55210, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.752,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE1IT1 -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 018/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALMAS/TO, publicado no D.O.0 de 19/01/96, vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetiva de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 5.442,00 ( Cinco Mil, e
Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
399,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870130 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57840, de 19'02'98, no valor
de R$ 1.404,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.ValonR$ 33.676.00 ( Trinta e Três Mil, e Seiscentos e Setenta e Seis
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 907.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronogratna, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55211, de 1902/98. no valor de R$ 5.051,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 705/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VOTORANT1M/SP, publicado no D.O.0 de 13 11/95,

Apostilamento ao convênio n" 0520/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANANAS/TO, publicado no D.O.0 de 09/07/96, vigência até

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:janeiro/98.Valor:R$ 258.686,00 ( Duzentos e
Cinquenta e Oito Mil, e Seiscentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 19.048.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870130 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57841,
de 19/02/98, no valor de R$ 65.901,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronogratna:Janeiro/98.Valor:R$ 15.398,00 ( Quinze Mil, e Trezentos e Noventa e Oito
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 680.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55212, de 19,02/98, no valor de R$ 2.309.00, natureza de
despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 006'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANGICO TO. publicado no D.O.0 de 25 04 95. vigência até
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Apostilamento ao convênio if 80796, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AUGUSTINOPOLISTO, publicado no D.O.0 de 16/12/96,

28102199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor . R$ 41.540,00 ( Quarenta e Hum Mil, e Quinhentos e Quarenta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.091.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
0804204272487011 7 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55258, de 19102/98, no valor de R$ 6.231,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em 19 , 02 . 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro98.Valor:RS 27.758,00 ( Vinte e Sete Mil, e
Setecentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.094.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" (18(142(14272487(1117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55217, de 19/02/98, no valor
de R$ 4,163,00, natureza de despesa n° 344041, fonte' n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02;1998. por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 4257 .94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de APARECIDA DO RIO NEGRO TO, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao com ênio n" 89295, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM JESUS DO TOCANTINSTO, publicado no D.O.0 de

27'01'95, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 36.386,00 ( Trinta
e Seis Mil, e Trezentos e Oitenta e Seis Reais ) Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total de
Alunos: 1.498.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da 12G 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042 7248 70117 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota deEmpenho n" 98NE552I3, de 19 02 98, no alor
de R$ 5.380,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

29 1295, igência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, .conforme indicação a seguir,Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro98.Valor;R$ 20.904,00 ( Vinte
Mil, e Novecentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
846.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da LIG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55262, de 19102198. no valor
de R$ 3.135,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19,02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n' 137'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAGOMLNAS TO. publicado no D.O.0 de 07 06 95,

Apostilamento ao convênio tf 80496. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BREJLNHO DE NAZARE,TO, publicado no DOU de

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 32.880,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Oitocentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.333.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 0804204272487011 7 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55261, de 1902.98, no s alor
de R$ 4.932,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento er.n
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

161296, igência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro:98.Valor:R$ l5.250,00( Quinze
Mil, e Duzentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de Alunos:
628.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE55218, de 19;02,98, no valor
de R$ 2.287.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE,

Apostilamento ao convênio n° 405794, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e d Prefeitura Municipal de ARAGUATNA TO, publicado no D.O.L' de 200195,

Apostilamento ao convênio tf 378L94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPOS LINDOS,TO, publicado no DOU de 11/01/95,

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro '98 Valor.R$ 199.170,00 ( Cento e Noventa e
Nove Mil, e Cento e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
8.201.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 0804204272487011 7 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE552I4, de 1902.98, no s alor
de R$ 29.493,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento eia
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 35.680,00 ( Trinta e Cinco Mil,
e Seiscentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 906.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ir 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55256, de 19,02;98, no valor
de R$ 5.352,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento . em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 0443/96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAGUATINSTO, publicado no D.O.0 de 02/07/96,

Apostilamento ao convênio n° 699/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARRASCO BONITO/TO, publicado no D.O.0 de 05/08/96,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogratnaJaneiro/98.Valor:R$ 137.976,00 ( Cento e Trinta e
Sete Mil, e Novecentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.637.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55215, de 19/02/98, no valor
de R$ 20.682,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, i3or JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 22.124,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Cento e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 663.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
progratna de trabalho n° 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55255, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.318,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilatnento ao convênio n° -0445/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARRAIAS/TO, publicado no.D.O.0 de 02'07/96, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 498/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CASEARA/TO, publicado no D.O.0 de 21/09/95, vigência

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 27.178,00 ( Vinte e Sete Mil, e Cento e Setenta e Oito
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.1 53.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota-de Empenho n° 98NE55216, de 19/02/98, no valor de R$ 4.076,00, natureza de
despesa n°344041. fonte no 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 33.576,00 ( Trinta e Três Mil, e
Quinhentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .307.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042724870117 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE552 19, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.036.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 3342 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CENTENARIOTO, publicado no D.O.0 de 15-12 94,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 19" conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 22.282,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Duzentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.060.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho if 080420427248'70117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55250, de 1902 '9R, no valor
de R$ 3.342,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1910211993, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 262594, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COLINAS DO TOCANTINS/TO, publicado no D.O.0 de
22'0794, vigência até 2802- 9Q, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
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Apostilamento ao convênio n" 4059 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DURE TO. publicado no -D.0:13 de 20) 1- 195. vigência até
28 02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do tnesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir,Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, á conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 28.576,00 ( Vinte e Oito Mil, e Quinhentos e Setenta e
Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.196.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
03042042724870117 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55225, de 19,02-93, no valor de R$ 4.286;00, natureza de
despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19,02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio 018-95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FILADELFIATO, publicado no D.O.0 de 03;05;95, vigência

no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 61.540,00 (
Sessenta e Hum Mil. e Quinhentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 2.50!A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55220,
de 19/02'98, no valor de R$ 9.231,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28;02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor.R$ 85,020,00 ( Oitenta e Cinco Mil,
e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.549.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°080420427248701-17 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55226, de 19;02;98, no valor de R$ 12.753,00,
natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19;02;1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 808'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COMBINADO/TO, publicado no D.O.0 de 11'12195,

Apostilamento ao convênio n" 0630.96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FORTALEZA DO TABOCAO,TO, publicado no D.O.0 de

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 42.598,00 ( Quarenta e Dois
Mil, e Quinhentos e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.745.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronográrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE55221, de 19'02'98, no valor
de R$ 6.389,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

22;07;96, vigência até 28 , 0299. como-o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa National de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro;98.Valor.R$ 7.850,00 ( Sete
Mil, e Oitocentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
345.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 080420427248701 17 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55249, de l9'02'98. no valor
de R$ 1.177,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4058'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIANOPOLIS/TO, publicado no DOU de 20/01/95,

Apostilamento ao convênio n° 4258,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GOIANORTE,TO, publicado no D.O.0 de 27/01/95,

vigência até 28/02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 21 558,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
897.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55222, de 19'02'98, no valor
de R$ 3.215,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28;0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina.Janeiro,98.Valor:R$ 31.746,00 ( Trinta e Hum Mil, e
Setecentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
I .277.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE55227, de 19;02,98, no valor
de RS 4.761,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ti° 1892/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIVINOPOLIS DO TOCANTINS TO, publicado no DOU

Apostilamento ao convênio n" 540,95, fumado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARALTO, publicado no DOU de 29-0995. vigência até

de 28/06'94, vigência até 28/021 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro "Valor:RS 23.762,00 ( Vinte e
Três Mil, e Setecentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1,111 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173. Gestão
15253, programa de trabalho o' 08042042724870117 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55223. de 19 02 98, no valor
de R$ 3.564,00, natureza de despesa n" 344041, fonte tf' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refekão diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro 93.Valor.RS 147.966,00 ( Cento e Quarenta e Sete Mil, e Novecentos e
Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.908.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 1-5253,
programa de trabalho n" 080421142724870117 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55228. de 19 029$. no valor
de RS 22.180,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19;02 -1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio o' 735 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DOIS IRNIAOS DO TOCANTINS TO, publicado no D.0.12

Apostilamento ao convênio n" 2512 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GURUPI TO, publicado no D,0.1.; de 13 07 94, vigência até

de 06111 '96, vigência até 2802 .99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1993, conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 26.934,00 ( Vinte e
Seis Mil, e Novecentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: I .072.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FEDE, código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho 0 0 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE55224, de 19 0298.
no valor de R$ 4.040,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

2$ 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. prontos em o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zunas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor.RS 422.492,00 ( Quatrocentos e Vinte e Dois Mil, e
Quatrocentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I6.905.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FEDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o" 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55229, de 19:0298. no valor
de RS 63.089,00, natureza de despesa n 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 42 7294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1TAPIRATINS TO. publicado no DOU de 2 7 01 95,

Apostilamento ao convênio n' 4510 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA OLINDA TO, publicado no D.O.0 de 13:10/97,

igência até 28 02 99. com o objeth o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 9 8 Valor RS 29 336,00 ( Vinte e Nos e Mil, e
Trezentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento 200 dias letis os Número Total de Alunos
1.194.A presente despesa correrá à conta=do orçamento do FNDE, código da UG 1531'3, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 99NE5525", de 19 02 9R, no s alor
de R$ 4.40(1.00, natureza de despesa n° 344041, fonte a' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 31.596,00 ( Trinta e Hum Mil, e
Quinhentos e "Nos enta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos:
1.415.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55232, de 19.0298, no valor
de R$ 4.739,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio 0 0 0632 96, Firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAU DO TOCANTINS TO, publicado no D.O.0 de 22 07 96,
vigência até 2802-99, com o objetivo de 'indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogrania:Janeiro-99.ValorRS 17.160,00 ( Dezessete Mil, e
Cento e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de Alunos: 660.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho o' 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à-conta da Nota de Empenho o° 98NE55246, de 19 02.98, no valor
de R$ 2.574,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio o° 3737 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA DO TOCANTINS TO, publicado no D.O.0 de
11/01/95, vigência até 28 02 199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeiçãO diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 7.306,00 ( Sete
Mil. e Trezentos e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 281.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55252, de 19'02/98, no valor
de RS 1.095.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento aó convênio IV 4273194, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARIANOPOLIS DO TOCANTINS/TO, publicado no
D.O.0 de 27101/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 18.946,00 (
Dezoito Mil, e Novecentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 761.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55230, de 19/02/98,
no valor de R$ 2.841,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000. Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 327494, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALIvIAS'TO, publicado no DOU de 07/12/94, vigência até

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e09 gramas.
de proteínas.CronogramarJaneiro 98.Valor:RS 856.460.00 ( Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil, e
Quatrocentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
29.241 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" (18(142042724970117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos .à conta da Nota de Empenho n° 98NE55242, de 1902/98, no valor
de RS 128.404,00, natureza de despesa 0 0 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19-02-1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio o" 746'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARAIS() DO TOCANTINSTO, publicado no D.O.0 de

27 05-94, vigência até 28/0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 142.368,00 ( Cento
e Quarenta e Dois Mil. e Trezentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 4.087.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55233,
de 19/02/98. no valor de R$ 21.339,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio no 181/95, fumado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAU DARCO/TO, publicado no DOU de 27/06/95, vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 12.722,00 ( Doze Mil, e
Setecentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
548.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55253, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.908,00, natureza de despesa n . 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0608 96, Firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIRACEIMA DO TOCANTINS.TO, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao com ênio n" 758.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRO AFONSO.TO , publicado no D.O.0 de 28'11/95,

22'07'96, vigência até 28 '0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1999, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 21.306,00 ( Vinte e
Hum Mil, e Trezentos e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
820.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de - trabalho n° 08042042'7 24870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55231, de -19.02.98. no s alor
de RS 3.194,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

s igência até 28 02 99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 86.050,00 ( Oitenta e Seis Mil, e
Cinquenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.476.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55234, de 19'02.'98. no valor de R$ 12.907,00,
natureza de despesa n" 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4060 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de lVfURICILANDIA TO. publicado no D.O.0 de 20,01 95,

Apostilamento ao convênio n" 0318.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEQUIZEIRO.TO, publicado no D.O.0 de 07/08/95,

vigência até 29'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199R, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro.98.‘'alor.R$ 22.854.00 ( Vinte e Dois Mil, e
Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de
Alunos: 914 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho 00 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronOgrama, foram alceados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55259, de 19,02,98. no s ator
de R$ 3 428,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

s igência até 28. 02.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 33.284,00 ( Trinta e Três Mil, e
Duzentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.327.A presente despesa correrá à conta do orçamento-do FNDE, código-da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55235, de 19'02'98, no valor
de R$ 4.992,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 4061/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO TOCANTINS/TO, publicado no
D.O.0 de 20/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas .Cronograma:Janeircy 98.Valor:R$ 16,520,00 (
Dezesseis Mil, e Quinhentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de
Alunos: 441.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870111, Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55236, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.478,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n" 122000000 , Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 51295, firmado entre 0 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE KENNEDY TO, publicado no D.O.0 de
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Apostilamento ao convênio tf 2482194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA MARIA DO TOCANTINS/TO, publicado no D.O.0
de 08107,94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de p roteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 17.608,00 (
Dezessete Mil, e Seiscentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 688.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°1)8042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E55254, de 19102198, no valor
de RS 2.641,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 373594, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO VALERIO DA NATIVIDADE/TO, publicado no

21/09/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro 1 98.Valor:R$ 35.208,00 ( Trinta
e Cinco Mil, e Duzentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.443.A p resente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55237, de 19/02.'98, no valor
de R$ 5.281,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

D.O.0 de 11'01 95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de pr oteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 23.450,00 ( Vinte e
Três Mil, e Quatrocentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 973.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho IV 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ti° 98NE55240, de 19/02/98, no valor
de R$ 1517,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0572/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RECURSOLANDIAÍM, publicado no D.O.0 de 17/07/96,

Apostilamento ao convênio n° 4269 , 94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SILVANOPOLIS/TO, publicado no D.O.0 de 27/01/95,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 32.632,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Seiscentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.268.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55248, de 19'02/98, no valor
de R$ 4.894,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo rio
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro , 98.Valor:R$ 46.576,00 ( Quarenta e Seis Mil,
e Quinhentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .849.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55241, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.986,110, natureza de despesa n° 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilai-unto em
l902 'I 998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0631/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO SONO,TO, publicado no D.O.0 de 22/07/96, vigência
até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro"98.Valor:R$ 16.354.00 ( Dezesseis Mil, e
Trezentos e Cinquenta z. Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
629.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 080420427248701 17 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55238, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.453,00, natureza de despesa ri.° 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 5037 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TALISMA TO, publicado no D.O.0 de 16/1097, vigência

Apostilamento ao convênio a' 709/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAMPAIO/TO, publicado no D.O.0 de 14/08/96, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cron ogratna:Janeiro/98.Valor:R$ 10.176,00 ( Dez Mil, e Cento e
Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 358.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55239, de 19/02/98, no valor de R$ 1.526.00,
natureza de despesa n° 344041, fonte É' 122000000 . Data do apostilamento em 19 ,02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 4062/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA FE DO ARAGUAIA/TO, publicado no D.O.0 de
20/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 granias de proteínas.Cron ograma:Janeiro/98.Val0r:R$ 41.754,00 (
Quarenta e Hum Mil, e Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: I.684.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870117 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55251,
de 19/02/98, no valor de R$ 6.263,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promo er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronourama:Janeiro • 98.Valor:R$ 15.230,00 ( Quinze Mil, e
Duzentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 624.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55263, de 19,02 1 98, no valor
de R$ 2.284,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE'M - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 3151/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TOCANTINIATO, publicado no DOU de 17/11/94,

vigência até 28,02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:janeiro 98.Valor:R$ 37.456,00 ( Trinta e Sete Mil, e
Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.915,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55243, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.618,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02,1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 3736/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TOCANITNOPOLIS/TO, publicado no D.O.0 de 11/01/95,

vigência até 28 , 02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 189.698,00 ( Cento e Oitenta e
Nove Mil, e Seiscentos e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 7.792.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870117 . Inicialmente, para ãtender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55244, de 19/02/98,
no valor de RS 28.454,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 0668 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TUPIRAT1NS TO. publicado no D.0.1.: de 26 07 96,
vigência até 28.02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensinp fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 4.098,00 ( Quatro Mil. e
Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 170.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FN:DE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724870117 . Inicialmente, para atender os primeiros 31) dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55260, de 19 02 98, no valor de RS 614,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em (902 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf 0644 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de XAMB1OA TO. publicado no DOU de 22 07 96. vigência
até 28 702/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir:Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro 98.Valor:R$ 2l.624,00( Vinte e Hum Mil, e
Seiscentos e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
920.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n 08042042724870117 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna. foram aluados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55245, de 19 )2 98, no valor
de RS 3,243,00, natureza de despesa n' 34404), fonte a 12200(1000 . Data do apostilamento em
19)12 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLET11 Secretário-Executivo do FNDE

Apostilamento ao convênio n° 4215 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDCCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VARZEA DA PALMA MG, publicado no D.O.0 de
23 01 95, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir:Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
-Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 28.462,00 ( Vinte e
Oito Mil. e Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 1.428.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho a' 08 42042'24870 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE57127, de 19'02 '98,
no valor de RS 4.269,00. natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n' 1879 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VAZANTE MG, publicado no D.O.0 de 28/06/94, vigência
até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gamas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 32.468,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.483.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o' 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57128, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.870,00, natureza de despesa o" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 575797. fumado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Apostilamento ao convênio n 217 96. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de URUCANIA MG, publicado no DOU de 28 06 96, vigência
até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prontos cr o atendimento aos alunos matriculados na educação
i Programa Nacional de
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta co
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro 98.Valor:RS 14.736,01) ( Catorze Mil. e
Setecentos e Tnnta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
773.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENT)E. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57125. de 190298, no valor
de R$ 2.210,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 726997, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de URUCUIAIMG, publicado no D.O.0 de 27:11.97, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro/98.Valor.R$ 12.172,00 ( Doze Mil, e Cento e
Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 410.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE57148. de 19;0298, no valor de R$ 1.825,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3984/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VARGINHA/MG, publicado no D.O.0 de 20/01/95, vigência

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VERDELANDIA MG, publicado no D.O.0 de 27110197,

vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar. - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'9 8 .Valor:RS 39.7l2,00( Trinta e Nove Mil, e
Setecentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I.074.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 15317$, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronogama, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 98NE57168, de 19/02'98, no valor
de RS 5.956,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
, 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 7270/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VEREDINHA/MG, publicado no D.O.0 de 27/11/97,
vigência até 28.02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro , 98.Valor:R$ 13.120,00 ( Treze Mil, e Cento e
Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 377.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ti° 98NE57184, de 19 ,02'98, no valor de R$ 1.968,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5064/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VERMELHO NOVO/MG, publicado no DOU de 16/10/97,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramarJaneiro 198.Valor:R$ 193.822.00 ( Cento e Noventa e
Três Mil, e Oitocentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 7,651.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57126, de 19/02/98, no valor
de RS 29.073,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONII0 CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 8.346,00 ( Oito Mil. e Trezentos
e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 321.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57195, de 19/02/98, no valor
de RS 1.251,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do . apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n' 5773-97, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VARJA° DE MINAS-MG, publicado no D.O.0 de 27;10;97,

1294 ,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Apostilamento ao convênio
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VESPASIANO/MG, publicado no D.O.0 de 15/06/94,

vigência até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1-998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro:98.Valor:RS 4.400,00 ( Quatro Mil, e
Quatrocentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de Alunos: 257.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57167. de 19;02/98, no valor de RS 660,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 . 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

e

vigência até 2802/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro , 98.ValonRS 114.576,00 ( Cento e Catorze
Mil. e Quinhentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos: Número Total de
Alunos: 5.138.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57129, de 19/02/98, no valor
de RS 17.186,00. natureza de despesa rf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 2505 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VICOSA MG, publicado no DOU de 1340794, vigência até
28/0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 55.134,00 ( Cinquenta e Cinco Mil, e Cento e Trinta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.673.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da IJG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograina, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho o° 98NE57 130, de 1902 1 98, no valor de R$ 8.270,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte .n° 122000000 • Data do apostilamento em 19/0211998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4009/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VIEIRAS/MG, publicado no D.O.0 de 20/01/95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valorld 4.698,00 ( Quatro Mil, e Seiscentos e Noventa e Oito
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 248.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870128 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57131, de 19/02/98, no valor de R$ 704,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 0537/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VIRGINOPOLIS/MG, publicado no D.O.0 de 11/07/96,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 28.1700 ( Vinte e Oito Mil, e
Cento e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I.294.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, (oram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE57132, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.225,00, natureza de despesa ti° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio o' 811/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VIRGOLANDIA/MG, publicado no D.O.0 de 11/12/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos maniculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma ganeiro/98.Valor:R$ 11.692,00 ( Onze Mil, e
Seiscentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
300.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57133, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.753,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do ENDE.
Apostilamento ao convênio n° 3993/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, publicado no D.O.0 de
20/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 40.384,00 (
Quarenta Mil, e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 2.110.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57I34,
de 19/02/98, no valor de R$ 5.953,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7308/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VOLTA GRANDE/MG, publicado no D.O.0 de 01/12/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protei nas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 4.820,00 ( Quatro Mil, e
Oitocentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 299.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870128 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE57135, de 19/02/98, no valor
de R$ 723,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSE ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNTDE.
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Apostilamento ao convênio n" 5271/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AMAMBAIMS, publicado no D.O.0 de 23/10/97, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeiçào diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 9R.Valor.R$ 70.206,00 ( Setenta Mil, e
Duzentos e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Niunero Total de Alunos: 2.949.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58762, de 19'02'98, no valor
de R$ 10.530,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19=02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 7914 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANASTACIOMS, publicado no DOU de 03/12197,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo tnenos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronograrna:Janeiro198.Valor:R$ 54.880,00 ( Cinquenta e Quatro
Mil, e Oitocentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .512.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho 98NE58763, de 19/02/98, no valor
de R$ 8.232,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4465/97, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANGELICA/MS, publicado no DOU de 13/10/97, vigèfitia
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:janeira/98.Valor:R$ 48.854.00 ( Quarenta e Oito
Mil, e Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.005.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58764, de 1902/98, no valor
de R$ 7.328,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilatnento ao convênio n° 031/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ANTONIO JOAO MS, publicado no D.O.0 de 06/03/96,
vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 66.800,00 ( Sessenta e Seis Mil,
e Oitocentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.775.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n o 081)42042724870137. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho a' 98NE58765, de 19/02/98, no valor de R$ 10.020,00,
natureza de despesa o" 344041, fonte o° 122000000 . Data do apostilamento em 19/021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 025/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de APARECIDA DO TABOADO/MS, publicado no D.O.0 de
09/05/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 83.586,00 ( Oitenta
e Três Mil, e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 3.385.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58766, de 19/02/98,
no valor de R$ 12.537,00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0557/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AQUIDAUANA/MS. publicado no D.O.0 de 17/07/96.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna.Janeiro,98.Valor:R$ 70.188,00 ( Setenta Mil, e Cento
e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.811.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho no 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o" 98NE58767, de 19/02/98, no valor
de R$ 10.528,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 1486 '94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAL MOREIRA MS, publicado no D.O.0 de 17 06 94,

Apostilamento ao convênio n" 79994, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEtITO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPO GRANDE:MS, publicado no D.O.0 de 30105/94,

vigência até 28'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998.
conforme indicação a seguir Objeto: prontos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 24.496,00 ( Vinte e Quatro Mil,
e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 744.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1-53173, Gestão
15253, programa de trabalho n0 08042042724870 13 7 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58768, de 190298, no s ator
de R$ 3,674,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802 9 9, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do tnesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prontos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 3.384.898,00 ( Três Milhães,
Trezentos e Oitenta e Quatro Mil, e Oitocentos e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias
letivos Número Total de Alunos. 1 16.076.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf 08042042724870137 . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°
98NE58774, de 1 9 '02'98, no valor de R$ 507.669,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n°
122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - SecretárioExecutivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio no 020'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BATAGUASSUWIS, publicado no DOU de 23.'01,96,

Apostilamento ao convênio tf 099.96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CHAPADA0 DO SUL/MS, publicado no D.O.0 de

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 16.566,00 ( Dezesseis Mil, e
Quinhentos e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
859.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 080420427248 70137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58769, de 19.02.'98, no salor
de R$ 2.484,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 12 2000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

22'05'96, vigência até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 75.900,00 ( Setenta
e Cinco Mil, e Novecentos Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2 15 3 A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08 042042 724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58 775, de 19,02/98, no valor
de R$ 1 1 385,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 427094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BATAIPORA.MS, publicado no DOU de 2701 '95, vigência
até 28.'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro '98.Valor.R$ 90.544,00 ( Nos enta Mil, e
Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de
Alunos. 2.503.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 15 3 173, Gestão
15253, programa de trabalho tf 08 0420427248701 37 . Inicialtnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58770, de 1902.98, no s alor
de R$ 13.579,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 381394, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e à Prefeitura Municipal de CORONEL SAPUCAIA:MS, publicado no D.O.0 de
II '01'95, vigência até 28'02 '99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro,98.Valor:R$ 89.152,00 ( Oitenta
e Nove Mil, e Cento e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos 3521 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58776, de 19.02.98, no valor
de R$ 13 372,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 75.96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BELA VISTA:MS, publicado no D.O.0 de 2106.96,

Apostilamento ao convênio n° 413494, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORUMBAMS, publicado no D.O.0 de 20101/95, vigência

vigência até 28.02.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 188.400,00 ( Cento e Oitenta e
Oito Mil, e Quatrocentos Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
4.941.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58771. de 19 '02.'98, no ator
de R$ 28.260,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122 000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
INR, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor:R$ 786.784,00 ( Setecentos e
Oitenta e Seis Mil, e Setecentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Numero Total de Alunos 20.491 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 1531 73, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870137 . Inicialmente, para atender os
primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da I N
, ota de Empenho n° 98NE58777,
de l9'02'98, no valor de R$ 117.992,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0676.96, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BODOQUENAMS, publicado no D.O.0 de 30.07 96,

Apostilamento ao convênio n° 446697, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COXIM/MS, publicado no D.O.0 de 13/10/97, vigência até

vigência até 28'02,99, com o objetiso de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 83.440,00 ( Oitenta e Três Mil,
e Quatrocentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
2.191.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58772, de 19.02.98, no s alar
de R$ 12.516,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

21'02 '99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 172.494,00 ( Cento e Setenta e Dois Mil, e Quatrocentos e
Noventa e Quatro Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.909.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042 724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58 778, de 19.'02.'98, no valor
de RS 25 174,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4275'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAARAPO'MS, publicado no D.O.0 de 2701.95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir. Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 195.976.00 ( Cento e Noventa e
Cinco Mil, e Novecentos e Setenta e Seis Reais ) Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total
de Alunos: 5.3$9.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153 I 73,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 080420427 248701 37 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58773, de 19.0298,
no valor de R$ 29 3 9 6.00. natureza de despesa n° 34404 1, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 4467.97, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DEODAPOLIS,MS, publicado no D.O.0 de 13/10/97,
s igência até 28.'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. prontos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna.Janeiro,98.Valor.R$ 131.436,00 ( Cento e Trinta e
Hum Mil, e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 3.554.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042 042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58779, de 19/02/98,
no valor de RS 19.71 1,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n . 122000000 . Data do apostilamento
em 19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio ri' 067/96, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAPORAIMS, publicado no D.O.0 de 08/04196, vigência

vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • ,promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à-conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98 Valor:R$ 29.044,00 ( Vinte e Nove Mil, e
Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.207.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58 780, de 19'0298, no valor
de R$ 4.356,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28:0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro ,98.Valor:R$ 16.198,00 ( Dezesseis Mil, e
Cento e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 763.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58786, de 19/0198, no valor
de R$ 2.429,00. natureza de despesa tf 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2593/94, firmado entre o FUNDO NA.CIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DOURADOS'MS, publicado no D.O.0 de 14/07/94, vigência

Apostilamento ao convênio n" 787497, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IVINHEMA;MS, publicado no D.O.0 de 03/12/97, vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma-Janeiro/98.Valor:RS 491.798,00 ( Quatrocentos e
Noventa e Hum Mil, e Setecentos e Noventa e. Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: I 9.229.A presente. despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°08042042724870137 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58781,
de 19/02/98, no valor de R$ 73.769,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:RS 62.788,00 ( Sessenta e Dois Mil,
e Setecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.870.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE58787, de 19/02/98, no valor
de R$ 9.418,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 389'94, fumado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FATIMA DO SUL/MS, publicado no D.O.0 de 12/05'94,

Apostilamento ao convénio 9611:97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAPORAMS, publicado no D.O.0 de 18/1197, vigência até

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'9 8 Valor:-RS 119.328,00 ( Cento e Dezenove
Mil, e Trezentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.834.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870137 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58782, de 19'02'98, no valor
de R$ 17.899,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETFI - Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo nó exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro.'98.Valor:R$ 15.402,00 ( Quinze Mil, e Quatrocentos e Dois Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 622.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58805. de 19-02,98, no valor de R$ 2.310,00, natureza de
despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19/02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 831'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GLORIA DE DOURADOS/MS, publicado no D.O.0 de
13/12/95, vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 60.704,00 (
Sessenta Mil. e Setecentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.485.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias dcronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58783, de 19/02/98, no vali.
de R$ 9.105,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° 9025;97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JARDIM:MS, publicado no D.O.0 de 12,12/97, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 1406'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IGUATEMI/MS, publicado no D.O.0 de 17/06/94, vigência

28!02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogramalaneiro'98.Valor.R$ 68.958,00-( Sessenta e Oito Mil, e Novecentos e Cinquenta
e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.880.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173. Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58788, de 19,02;98, no valor de R$ 10.343,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19,02/ 1998, por JOSÉ
ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar Os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 73.066,00 ( Setenta e Três Mil,
e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.975.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58784, de 19'02'98, no valor
de R$ 10.959,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 096.'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JATELMS, publicado no D.O.0 de 2105/96, vigência até
28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro.'98.Valor.R$ 44.444,00 ( Quarenta e Quatro Mil, e Quatrocentos e
Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.263.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n's 98NE58789, de 19/02198, no valor
de R$ 6.666,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 9606'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de INOCENCIA'MS, publicado no D.O.0 de 18.'12'97, vigência

Apostilamento ao com ênio n" 5272.97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGUNA CAARAPA,1v1S, publicado no DOU de 23/10,97,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos ma.triculados na educação
pté-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias-e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 47.198,00 ( Quarenta e Sete Mil,
e Cento e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.916.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870137 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58785, de 19 02.98, no ator
de R$ 7.079,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilarnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro.98.ValonR$ 18.754.00 ( Dezoito Mil, e
Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 752.A presente despesa correrá à conta do orçamento do "FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n" 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30.dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE58807, de 19,0198. no valor
de R$ 2.813,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 145'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARACAJIT 'MS, publicado no D.O.0 de 1406'96, vigência

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamento ao conv ênio ri° 4259.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PONTA PORA ,MS, publicado no D.O.0 de 27i01/95,

até 28/02 ,99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto' promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramalaneiro'98 Valor:R$ 139.564,00 ( Cento e Trinta e
Nove Mil, e Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos . 5 762.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042 7 24870137 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE58790,
de 19/02/98, no valor de R$ 20.914.00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 ,Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro 98.Valor:R$ 400.712,00-( Quatrocentos Mil,
e Setecentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I 5.776.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ri' 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58795, de 19,02,98, no valor
de R$ 60.106,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° l22000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio no 42294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIRANDA 'MS, publicado no D.O.0 de 16'05.'94, vigência

Apostilamento ao convênio n" 7916.97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIBAS DO RIO PARDO :MS, publicado no D.O.0 de

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos wna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 169.224.00 ( Cento e Sessenta e
Nove Mil, e Duzentos e Vinte e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 4.407.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°080420427248 1 0137 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58791, de 19.'02.'98, no valor
de R$ 25.383,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEM - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5250/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NAVIRAI/MS, publicado no D.O.0 de 23/10/97, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 207.374,00 ( Duzentos e Sete Mil, e Trezentos e Setenta e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 8.362.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58792, de 19/02/98, no valor de R$ 31.106,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 0675/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NIOAQUE/MS, publicado no D.O.0 de 30/07/96, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 130.716,00 ( Cento e Trinta Mil,
e Setecentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.396.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58793, de 19/02/98, no valor
de R$ 19.607,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4468/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA ALVORADA DO SUL/MS, publicado no D.O.0 de
13/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro/98.Valor:R$ 47.458,00 (
Quarenta e Sete Mil, e Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 1.940.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58806,
de 19/02/98, no valor de. R$ 7.118,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0686/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARANHOS/MS, publicado no D.O.0 de 31/07 /96, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 87.032,00 ( Oitenta e Sete Mil, e
Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.320.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1 53173, Gestão 15253. programa de
trabalho n° 08042042724870137 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58794, de l9 /02!98, no valor de R$ 13.054,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

03.'1297, vigência até 28.02:99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 44.808,00 (
Quarenta e Quatro Mil, e Oitocentos e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 1.228.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E58796, de 19/02/98,
no valor de R$ 6.721,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4469/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS, publicado no D.O.0
de 13/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 29.118,00 ( Vinte e
Nove Mil, e Cento e Dezoito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I.247.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58797, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.367,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilarnento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4470/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO GABRIEL DO OESTE/MS, publicado no D.O.0 de
13/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:Rt 86.630,00 ( Oitenta
e Seis Mil, e Seiscentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.494.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58798, de 19/02/98, no valor
de R$ 12.994,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 805196, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SELVIRIA/MS, publicado no D.O.0 de 16/12/96, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 34.962,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Novecentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.426.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58800, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.244,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1408/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SETE QUEDAS/MS, publicado no D.O.0 de 17/06/94.
vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 80.920,00 ( Oitenta Mil, e
Novecentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.213.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ri° 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58799, de 19/02/98, no valor
de R$ 12.138,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 499 ,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTO ARAGUAIA/MT, publicado no D.O.0 de 21/09/95,

vigência até 28/02799, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto' promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 117.756,00 ( Cento e Dezessete
Mil, e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.I42.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à-conta da Nota de Empenho n° 98NE58801, de 19/02/98, no valor
de R$ 17.663,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

vigência até 28102'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 76.622,00 ( Setenta e Seis Mil. e
Seiscentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.045.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE588 LO, de 19/02/98, no valor
de R$ 11.493.00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19 1 02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n° 4472/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TACURU/MS, publicado no D.O.0 de 13/10/97, vigência até

Apostilamento ao convênio n' 371/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTO DA BOA VISTA/MT, publicado no D.O.0 de

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 70.908,00 ( Setenta Mil, e Novecentos e Oito Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.835.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58802, de 19/02/98, no valor de R$ 10 636,00, natureza
de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 745/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRES LAGOAS:MS, publicado no DOU de 12,11,96,
vigência até 28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 147.094.00 ( Cento e Quarenta e
Sete Mil, e Noventa e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Número Total de Alunos.
6.316.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho 0 0 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à canta da Nota de Empenho n" 98NE58803, de 19,0198, no valor
de R$ 22.064,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 791'96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTO GARCAS MT, publicado no D.O.0 de 04/12/96,
vigência até 28 7)2'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no.
exercício de 1 9 98, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor:R$ 50.092,00 ( Cinquenta Mil, e
Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.058.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58811, de 19.'02'98, no valor
de R$ 7.512,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 203/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VICENTINAMS, publicado no D.O.0 de 07.07,95, vigência

Apostilamento ao convênio n° 825'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI'MT, publicado no D.O.0 de 12:12/95,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 59.712,00 ( Cinquenta e Nove
Mil, e Setecentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
1.630.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870137 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58804, de 19,0298, no valor
de R$ 8.956,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199 11, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 115.360,00 ( Cento e Quinze
Mil, e Trezentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3 031.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 1531'73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58812, de 19/02;98, no valor
de R$ 17.304,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2713/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUA BOA/MT, publicado no D.O.0 de 02/08/94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 3282'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de APIACASNT, publicado no D.O.0 de 07/12/94, vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 89.288,00 ( Oitenta e Nove Mil,
e Duzentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
3.684.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o' 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58808, de 19,0298, no valor
de R$ 13.360,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogranaa:Janeiro'98.Valor:R$ 23.312,00 ( Vinte e Três Mil, e
Trezentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 986.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58813, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.496,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 868/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTA FLORESTA/MT, publicado no D.O.0 de 01/06/94,

ApOstilamento ao convênio n° 024/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAGUAIANA/MT, publicado no D.0.11 de 09/05/95.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 270.950,00 ( Duzentos e Setenta
Mil, e Novecentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
10.692.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58809, de 19/02/98, no valor
de R$ 40.642,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
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17/0895, vigência até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 351) quilocalorias e 09 gramas de proteínas,Cronograma:Janeiror9R.Valor:R$ 34.590,00 ( Trinta
e Quatro Mil, e Quinhentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 1.381 A presente despesa correrá a conta do °Içamento do FNDE, código da LIG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58894, de 19/02'98, no valor
de R$ 5.188,00, natureza de despesa n" 344041, fonte Ir' 122000000 . Data do apostilamento em
19,02,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cr000grama:Janeiro/98.Valor:R$ 29.806,00-( Vinte e Nove Mil, e
Oitocentos e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .267.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1 .53173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58814, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.470,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 48495, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARAPUTANGAWIT, publicado no DOU de 120995,

Apostilamento ao convênio n" 3092;94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BRASNORTE,1vIT, publicado no D.O.0 de 10/11/94,

vigência até 28'01'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 3511
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronoararna • Ianeiro9 8 ValorRS 26 486,00 ( Vinte e Seis Mil, e
Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos.
I .359.A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à-conta da Nota de Empenho n" 9 8-NE58815, de 10 02'98, no valor
dê R$ 3.971,00, natureza de despesa tf 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
191021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 28,02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 47.416,00 (Quarenta e Sete Mil,
e Quatrocentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento, 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I.912.A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho IV 98NE58821, de 19 02,98, no valor
de R$ 7.112,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 18296, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARENAPOLIS : MT, publicado no D.O U de 2506'96,

Apostilamento ao convênio n" 2534,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACERES MT, publicado no D.O.0 de 13/07,94, vigência

vigência até 28,02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98 ValorR$ 91 R96,00 ( Noventa e Hum Mil,
e Oitocentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento • 200 dias letivos Número Total de Alunos
3.654.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 7 3, Gestão 1525$,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 9RNE58816, de 19'02'98, no valor
de R$ 13.784,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf' 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE'TTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro:98.Valor.R$ 564.608,00 ( Quinhentos e
Sessenta e Quatro Mil, e Seiscentos e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 22.602.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58822, de 1902,98,
no valor de R$ 84.599,00. natureza de despesa tr 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARIPUANA:MT, publicado no D.O.0 de 200195, vigência

Apostilamento ao cons étio n" 344 '95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPINAPOLIS MT, publicado no D.0.1.1 de 14/08!95,

até 28,02.99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.'Valor.R$ 83. 788,00 ( Oitenta e Três Mil,
e Setecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos
3.291.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58817, de 190298, no valor
de R$ 12,566,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02 '99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prontos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalotias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.ValorRS 78.512,00 ( Setenta e Oito Mil,
e Quinhentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de Alunos: 3.087.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58823, de 19'02'98, no valor
de R$ 11.776,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data :do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 361:95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARAO DE MELGACONT, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 3225 '94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, publicado no D.O.0 de

14;08;95, vigência até 28;0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 74.704,00 ( Setenta
e Quatro Mil, e Setecentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.009.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870136. Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58818, de 1902'98, no valor
de R$ 11.205,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

01'12 94, sigência até 28'02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.ValorRS 73.798,00 ( Setenta
e Três Mil, e Setecentos e Nov enta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 2.959.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58824, de 19/02198,
no valor de R$ 11.069,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5251.97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARRA DO BUGRES/1\4T, publicado no D.O.0 de
23110;97, vigência até 28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 27_860,00 ( Vinte e
Sete Mil, e Oitocentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.141 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870136. Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE588I9, de 19'02 98, no valor
de R$ 4.175,00, natureza de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3374'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPO VERDE/MT, publicado no D.O.0 de 20/12/94,

Apostilamento ao convênio n° 4127.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Apostilamento ao convênio n° 0576'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARRA DO GARCAS'MT, publicado no DOU de
18'07'96, vigência até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme incVcação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias -e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 321.104,00 (
Trezentos e Vinte e Hum Mil, e Cento e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 13.006.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n o 08042042'24870136 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58820,
de 19/02'98, no valor de R$ 48.140,00, natureza de despesa n. 344041, fonte tf V22000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA

vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor:R$ 71.052,00 ( Setenta e Hum Mil,
e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.890.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58825, de 19'02'98, no valor
de R$ 10.657,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 9483,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPOS DE JULIO/MT, publicado no D.O.0 de 17/12/97,
vigência até 28:02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 11.006,00 ( Onze Mil, e Seis
Reais Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 440.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho mio
08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho 0 0 98NE58914, de 19,02,98, no valor de R$ 1.650,00, natureza de
despesa n°34404!, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em 19:02:1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 5252/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANABRAVA DO NORTE/MT, publicado no D.O.0 de
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Apostilamento ao convênio n' 194:95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COL1DER/MT, publicado no D.O.0 de 27/06/95, vigência

23/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.ValorRS 49.616,00 (
Quarenta e Nove Mil, e Seiscentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: I .267.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253. programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ti° 98NE58903,
de 19/02/98, no valor de R$ 7.442,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n' 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas,Cronograma:Janeiro , 98.Valor:R$ 245.668,00 ( Duzentos e
Quarenta e Cinco Mil, e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 6.372,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870136 , Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Etnpenho n° 98NE58830,
de 19'02/98, no valor de R$ 36.839,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilatnento ao convênio n° 0575/96, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANARANA/MT, publicado no D.O.0 de 1807 ,96, vigência

Apostilamento ao convênio n° 487/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COMODORO/MT, publicado no D.O.0 de 12/09/95,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 79.900,00 ( Setenta e Nove Mil,
e Novecentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.I49.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58826, de 19/02/98, no valor de R$ 11.985,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ I 12.334,00 ( Cento e Doze Mil,
e Trezentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.425.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58831, de 19/02/98, no valor
de R$ 16.850,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 6808/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARLINDA/MT, publicado no D.O.0 de 17111.'97, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 95.340,00 ( Noventa e Cinco
Mil, e Trezentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.724.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de- trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE589I3, de 19102/98, no valor
de R$ 14.301,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 370/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONFRESALMT, publicado no D.O.0 de 17/08/95. vigência
até 28:02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 130.900,00 (-Cento e Trinta Mil,
e Novecentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.360.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58904, de 19/02/98, no valor de R$ 19.635,00,
natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1000/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA/MT, publicado no D.O.0 de 10/06/94,

Apostilamento ao convênio n° 3786194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COTRIGUACU/MT, publicado no D.O.0 de 11/01/95,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 46.834,00 ( Quarenta e Seis Mil,
e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.867.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58827, de 19'02'98, no valor
de R$ 7.025,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28;01'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiroi98.Valdr:R$ 14.796,00 ( Catorze Mil, e
Setecentos e Nox enta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
645.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58907, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.219,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0524/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CHAPADA DOS GUIMARAES/MT, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n" 2726/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CUIABANIT, publicado no D.O.0 de 03/08/94, vigência até

09/07/96, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramatJaneiro/98.Valor:R$ 150.636,00 ( Cento
e Cinquenta Mil, e Seiscentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 4.076.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58828,
de 19/02/98, no valor de R$ 22.588,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28.'01'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promox er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro:98.Valor.R$ 1.209.812,00 ( Hum Milhão, Duzentos e Nove Mil, e
Oitocentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 43.476.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58832, de 19/0198, no valor.
de R$ 181.299,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 105/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CLAUDIA/MT, publicado no D.O.0 de 24/05/96, vigência

ApoStilamento ao convênio n° 063/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DENISE/MT, publicado no D.O.0 de 02/04/96, vigência até

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atenditnento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 51.938.00 ( Cinquenta e Hum
Mil, e Novecentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.143.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58829, de 19/02/98. no valor
de R$ 7.790,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 52.142,00 ( Cinquenta e Dois Mil, e Cento e Quarenta e
Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.125.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58833, de 19/02/98, no valor de R$ 7.821,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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vigência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de (998. conforme indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de -proteínas.Cronogratna.Janeiro 98.Valor.RS 115.212,00 Cento e Quinze
Mil. e Duzentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos:
4.743.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à-conta da Nota de Empenho ri° 98NE58834. de 19 02 98. no s alor
de R$ 17.281,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ir 122000000 Data do apostilamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 009295, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÀO e a Prefeitura Municipal de 11,IDIAVAFMT, publicado no D.O.0 de 02'06/95, vigência
até 281)2 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 99 8. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro'98.Valor:R$ 16.682.00 ( Dezesseis Mil, e
Seiscentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
696.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58839, de 19'02'98, no valor
de R$ 2.502,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 4128 94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO. e a Prefeitura Municipal de DOM AQUINO MT, publicado no D.O.0 de 20 01 95,

Apostilamento ao convênio n° 43894, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAUBMVIT, publicado no D.O.0 de 17'05/94, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 388 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENNOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIAMANTINO MT, publicado no DOU de 25 08 95.

vigência até 28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro . 98.Valor.R$ 48.220,00 ( Quarenta e Oito
Mil, e Duzentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2.028.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alotados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE58835. de 190298. no valor
de R$ 7.229,00. natureza de despesa ir 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNIDE.

Apostilamento ao convênio n° 4129/94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FIGUEIROPOLIS D'OESTE'MT, publicado no D.O.0 de
20/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro . 98. Valo r:R$ 8.614,00 ( Oito
Mil, e Seiscentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
348.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58836. de 1902/98, no valor
de R$ 1.292,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n o 246/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GLORIA D'OESTE !MT, publicado no D.O.0 de 07407/95,
vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Pro grama Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro /98.Valor:R$ 20.314.00 ( Vinte Mil, e
Trezentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 819.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58891, de 19/0298. no valor
de R$ 3.047,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE'TTI - Secretário-Executivo do FNDE.

280299, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 21.394,00 ( Vinte e Hum Mil, e Trezentos e Noventa e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 874.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042 124870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58840, de 19'02'98, no valor de R$ 3.209,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4130/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITIQUIRA/MT, publicado no D.O.0 de 20/01/95, vigência

até 28/02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro /98.Valor:R$ 38.204,00 ( Trinta e Oito Mil, e
Duzentos e Quatro Reais )• Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.506.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri' 98NE58841, de 19/02/98, no valor
de R$ 5.730.00. natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19, 02;1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ri° 5273 197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JACIARA,MT, publicado no D.O,U de 23/10/97, vigência até

28 . 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 30.616.00 ( Trinta Mil, e Seiscentos e Dezesseis Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.31 7.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58842, de 19/02/98, no valor de R$ 4.592,00. natureza de
despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 4228/97, fumado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Apostilamento ao convênio n° 3373/94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARANTA DO NORTE/MT, publicado no D.O.0 de
20/12/94, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objetoi promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 200.656,00 (
Duzentos Mil, e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 5.302.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58837,
de 19/02/98, no valor de R$ 30.094,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 127.608,00 ( Cento e Vinte e Sete Mil, e Seiscentos e Oito
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3,354.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58843, de 19/02/98, no valor de R$ 19.141,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3731.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUIRATINGAlvIT, publicado no D.O.0 de II 0195.

Apostilamento ao convênio n" 395 '94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JUARA'MT, publicado no D.O.0 de 12'05 1 94, vigência até

vigência até 28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 59.238,00 ( Cinquenta e Nove
Mil, e Duzentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2.427.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58838, de 19.02 98, no s alor
de R$ 8.885,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educáção préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronogratna.Janeiro'98.Valor.R$ 139.430,00 ( Cento e Trinta e Nove Mil, e Quatrocentos e
Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Alunos: 5.535.A presente
despesa correrá ã conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho ir 080420427248'0136 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n`' 98NE58844, de 19'02'98, no valor de R$ 20.914,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAURU/IVIT, publicado no D.O.0 de 08/10/97. vigência até
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Apostilamento ao com "énio n" 3232 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MANA MT, publicado no D.O.0 de 01 12 94, vigência até

Apostilamento ao convênio ir 370 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARCELANDLA MT, publicado no D.O.0 de 12/05/94,

28.'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1995,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350-quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor.RS 1-85.466,00 ( Cento e Oitenta e Cinco Mil, e Quatrocentos
e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 7.395.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FN. DE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58845, de 1-9 02 98, no valor
de R$ 27.81900. natureza de despesa ir 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do 'ENDE.

vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. prumm er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ 73.950,00 ( Setenta e Três Mil,
e Novecentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2 939.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o' 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de -Empenho ir 98NE58851, de 19/0198, no valor
de R$ 11 092,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ir 4131'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JURUENAMT, publicado no DOU de 2001'95, vigência

Apostilamento ao convênio n" 3729'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATUPAMT, publicado no DOU de 11101/95, vigência até

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 15.712,00 ( Quinze Mil, e
Setecentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 740.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE58846, de 19102.'98, no valor
de R$ 2.356,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:RS 93.676,00 ( Noventa e Três Mil, e Seiscentos e Setenta e
Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.758.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870136 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE58852, de 1902.98, no valor de R$ 14.051,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 447,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRAMT, publicado no D.O.0 de 06/09/95,

Apostilamento ao convênio n° 1403'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MIRASSOL D'OESTE/MT, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Va1or.R$ 72.526,00 ( Setenta e Dois Mil,
e Quinhentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2.923.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ir 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58847, de 19:02,98, no valor
de R$ 10.878,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

17'06'94, vigência até 2R'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1908, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 3 50 quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 34.416,00 ( Trinta
e Quatro Mil. e Quatrocentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos- 1 468 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58853, de 19102/98,
no valor de RS 5 162,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ir 207,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAMBARI D'OESTE,MT, publicado no D.O.0 de 07:07,95,

Apostilamento ao convênio n° 825'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NORTELANDIAMT, publicado no DOU ,de 20/12/96,

vigência até 28;02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promm er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 33.840,00 ( Trinta e Três Mil, e
Oitocentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 930.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58899, de 19:02,98, no valor
de R$ 5.076,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 69.828,00 ( Sessenta e Nove
Mil. e Oitocentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos- 2.7R8 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE58854, de I 9,'02,'98, no valor
de R$ 10 474,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 437/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUCAS DO RIO VERDE/MT, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 721'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT, publicado no

17/05/94, vigência até 28/02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Va1oi-.R$ 70.384,00 ( Setenta
Mil, e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.846.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE58848, de 19,02,98, no v alor
de R$ 10.528,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

DO 1 1 de 21'11'95, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de I998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 35(1 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 51.888,00 (
Cinquenta e Hum Mil, e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos- 1 363.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
L IG 1531 7 3, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58855,
de 19'02'98, no valor de R$ 7.680,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em ,19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 072'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUCIARANT, publicado no D.O.0 de 19.'04196, vigência

Apostilatnento ao convênio ir 0497,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA BANDEIRANTES/MT, publicado no D.O.0 de

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteí nas.Cronograma:Janeiro'98.ValorR$ 23.896,00 ( Vinte e Três Mil, e
Oitocentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
967.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE58849, de 19:02.'98, no valor
de R$ 3.584,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

e.

05/07:96, vigência até 28:02:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas,Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 16.520,00 (
Dezesseis Mil, e Quinhentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 679.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestào
15253, programa de trabalho n°1)8042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58909, de 19.0198, no valor
de RS 2.478,00, natureza de despesa ir 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA.RLETTE - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 836 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA BRASILANDIA vlT. publicado no DOU de

Apostilamento ao convênio if 3244 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA MLTUM,TvIT, publicado no D.O.0 de 07112/94,

30 1296, vigência até 28 02-99, com o objetivo de indicar os 'recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e09 gramas de proteínas Cronograina:Janeiro'98.Valor:R$ 22.960;00 ( Vinte e
Dois Mil, e Novecentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 644.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n° 0804204r248 10136 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58856, de 19 02 98, no valor
de RS 3.444,00, natureza de despesa n 344(141, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19102%1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguinObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.RS 49.992,00 ( Quarenta e Nove
Mil, e Novecentos e Nos enta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 2.017.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n' 08042042724870136 .Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58858, de 19,0/'98, no valor
de R$ 7.498,00. natureza de despesa n" 344041, fonte if 122000000 Data do aposíilamento em
1902:1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3 73094, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA CANAA DO NORTE MT, publicado no D.O_U de

Apostilamento ao convênio 988:95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA OLIMPIAMT, publicado no D.O.0 de 12/02/96,

11'01'95, vigência até 28'0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valoi:R$ 40.030,00 (
Quarenta Mil, e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .60I.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58857, de 19'02'98, no valor
de R$ 5.984,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 28;0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograrna.Janeiro,98.Valor.R$ 67.248,00 ( Sessenta e Sete Mil,
e Duzentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de Alunos.
2.783.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58859, de 19,02198, no valor
de R$ 10.087,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 532/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA GUARITA/MT, publicado no D.O.0 de 29/09195,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 55.980,00 ( Cinquenta e Cinco
Mil, e Novecentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .459.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58896, de 19102/98, no valor
de R$ 8.397,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 663/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de NOVA MARILANDIA/MT, publicado no D.O.0 de
09/11/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas Urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 12.758,00 ( Doze
Mil, e Setecentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 530.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30-dias do
cronograma. foram alocados-recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58892, de 19'02/98, no valor
de R$ 1.913,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n° 5253/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA MARINGA/MT, publicado no D.O.0 de 23/10/97.
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos'afunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 18.646,00 ( Dezoito Mil, e
Seiscentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
757.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58900, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.789,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 903 ,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDEIMT, publicado no D.O.0 de
02/01/96, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro198.Valor:RS 34.698,00 ( Trinta
e Quatro Mil, e Seiscentos e Noventa e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: I .369.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58906,
de 19/02198, no valor de R$ 5.202,00. natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19'02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2521/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA XAVANTTNA/MT, publicado no D.O.0 de 13/07/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural,-à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 118.650,00 ( Cento e Dezoito
Mil, e Seiscentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.732.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58860, de 19102/98, no valor
de R$ 17.797,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 407/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT, publicado no D.O.0
de 30/08195, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 24.130,00 ( Vinte e
Quatro Mil, e Cento e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
969.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58861, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.619.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5775/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVO MUNDO/MT, publicado no D.O.0 de 27/10/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 43.376,00 ( Quarenta e Três
Mil, e Trezentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I .I74.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58915, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.506,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° l57,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVO SA0 JOAQUIM/MT, publicado no DOU de
21:06.96, vigência até 28.02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguinObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 55.26800 (
Cinquenta e Cinco Mil, e Duzentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2.3 I 2.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
LIG 153173. Gestão 15253. programa de trabalho n°08042042724870136 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58862.
de 19%02,98. no valor de R$ 8.290,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 1902, 1998.
por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio rf 375394, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARANAITAIMT, publicado no D.O.0 de 11'01'95,
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Apostilamento ao convênio n° 418397, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PONTES E LACERDA1MT, publicado no D.O.0 de

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação-a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.ValorR$ 59.674,00 ( Cinquenta e Nove
Mil, e Seiscentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.384.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58863, de (9'02'98, no valor
de R$ 8.951,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1 9/02/199 8, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

0•7 1097, vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 59.996,00 (
Cinquenta e Nove Mil, e Novecentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 2.447.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 1531 7 3, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58867,
de 19'02'98, no valor de R$ 8.990,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19102'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 656/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRA PRETA/MT, publicado no D.O.0 de 09/11/95,

Apostilamento ao convênio n° 709;95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO DOS GAUCHOSIMT, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 72.846,00 ( Setenta e Dois Mil,
e Oitocentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.903.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58864, de 19/02/98, no valor
de R$ 10.926,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

13/11/95, vigência até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 52.380,00 (
Cinquenta e Dois Mil, e Trezentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1.432.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58868,
de 19/02'98, no valor de R$ 7.857,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2631/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, publicado no D.O.0 de
22107/94, vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98 Valor:R$ 296 344,00 (
Duzentos e Noventa e Seis Mil, e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento : 200 dias
letivos. Número Total de Alunos: 7.697.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da Uè 153173, Gestão 1 5 253, programa de trabalho n°08042042724870136 . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°
9 8NE5886 5, de 19/02/98, no valor de R$ 44.451,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000
. Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do
FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 485;95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO ESPERIDIAO/MT, publicado no D.O.0 de
1209.95, vigência até 28.0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 60.752,00 (
Sessenta Mil, e Setecentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 2.482.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58869,
de 19;02,98, no valor de R$ 9.112,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19;0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 338/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PLANALTO DA SERRA/MT, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 389;95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PDXOREGMT, publicado no D.O.0 de 25;08/95, vigência

14/08/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Prograina Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 24.432,00 ( Vinte e
Quatro Mil, e Quatrocentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de- Alunos: 643.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE589 l 1, de 19/02/98.
no valor de R$ 3.664,00, natureza'de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28;02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 193.608,00 ( Cento e Noventa e
Três Mil, e Seiscentos e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
5.340.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58870, de 19.'02'98, no valor
de R$ 29.037,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 104/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PONTAL DO ARAGUAIA/MT, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 835/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRIMAVERA DO LESTE/MT, publicado no D.O.0 de

23/05/96, vigência até 28/02/99, com o objetivo-de-indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 28.370,00 ( Vinte e
Oito Mil, e Trezentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.145.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58910, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.255,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

30;12;96, vigência até 2802.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 148.066,00 ( Cento
e Quarenta e Oito Mil, e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 5.893.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58871, de 19;02;98, no valor
de R$ 22.209,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4229/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PONTE BRANCA/MT, publicado no D.O.0 de 08/10/97,
vigência até 28/02/99, com *o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição 'diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 4.860,00 ( Quatro Mil, e
Oitocentos e Sessenta Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de . Alunos. 146.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58866, de 19:02;98, no valor
de R$ 729,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0498;96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de .QUERENCIA/MT, publicado no D.O.0 de 05;07/96,
vigência até 28,02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 38.368,00 ( Trinta e Oito Mil, e
Trezentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .578.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58901, de 1902;98, no valor
de R$ 5.755,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao Convênio n' 1 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RESERVA DO CABACAL MT, publicado no D.O.U. de
31 0596, vigência até 28 02 99. com o Ubjeth o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo

no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promov er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar .-.. PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogratna:Janeiro 98.Valor R$ 27 286,00 ( Vinte e
Sete Mil, e Duzentos e Oitenta e Seis Reais 1. Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I .113.A presente despesa-correrá à conta do orçamento do FNDE, código da I IG 153173, Gestão
1- 5253, programa de trabalho n" 08042042724870136 Inicialmente, para atender os primeiros 3(1 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58873, de 19 02 98, no valor
de R$ 4.092,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19.02,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf 4132 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIBEIRAO CASCALHEIRA MT, publicado no D.O.0 de
200195. vigência até 28 , 02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: prumo\ er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 61.664,0(1 (
Sessenta e Hum Mil, e Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2.404.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°081)42042724870136 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58874,
de 19/02/98, no valor de R$ 9.249,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 12200(1000 Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO :CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilainenio ao convênio n" 3224 94, - firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM MT, publicado no D.O.0 de 01:12:94,
igência ate 28 (C 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no

exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNA.E. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de p roteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 21.136,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Cento e Trinta e Seis Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 884A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 15317$, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 0 8042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias -do
cronograma, foram alocados recursos_à conta da Nota de Empenho n" 98NE58893, de 19-02'98, no valor
de RS 3.170,00, natureza de despesa n" $44041, fonte n" 122(100000 . Data do apostilamento em
19(12 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE,
Apostilamento ao convênio n' 486 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA TEREZINHA/MT, publicado no D.0.11 de 12/09/95,
vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:Janeiro , 98.Valor:R$ 75.328,00 ( Setenta e Cinco Mil,
e Trezentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.040.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE58879, de 19/02/98, no valor
de RS 11.299,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19, 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilatnento ao convênio n' 3245 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIBEIRAOZINHO/MT, publicado no DOU de 071294,

Apostilamento ao com ênio n' 0599 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO AFONSO/MT, publicado no D.O.0 de 2107.96,

vigência até 2802'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro -98.Valor:R$ 2.432,00 ( Dois Mil, e
Quatrocentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
107.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 1525$,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58898. de 19 0298, no valor
de R$ 364,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro.98,Valor:R$ 20.732.00 ( Vinte Mil, e
Setecentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
862.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870136 . (nicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58908, de 19,02,98, no valor
de R$ 3.109,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
191021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 824'96, firmado entre o FUNDO-NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO BRANCO MT, publicado no D.O.0 de 201296,

Apostilamento ao conv ênio n" 270 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO LEVERGERNT, publicado no

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 50.916,00 ( Cinquenta Mil, e
Novecentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos1.345.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros $0 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58875, de 1902'98, no valor
de RS 7.637,00. natureza de despesa h° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

D.O.0 de 21'07'95, s igência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro.98.Valor:R$ 52,320,00 (
Cinquenta e Dois Mil, e Trezentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 1.406.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870136 . Inicialtnente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58897, de 19.02/98,
no valor de R$ 7.848,00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE1TI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3196'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RONDONOPOLIS'MT, publicado no D.O.I.J de 29'11'94,

Apostilamento ao com ênio 525497, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO FELIX DO ARAGUAIA,-MT, publicado no D.O.0 de

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 23 1 .732,00 ( Duzentos e Trinta
e Sete Mil, e Setecentos e Trinta -e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 9.626.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do,
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58877, de 19'02'98, no valor
de RS 35.658,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

231097. vigência até 2802.99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 34.512,00 ( Trinta
e Quatro Mil, e Quinhentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total dé
Alunos. 1.357.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58880, de 19;02,98, no valor
de R$ 5.176,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3733/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ROSARIO OESTE/MT, publicado no D.O.0 de 11/01/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protei nas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 195.160,00 ( Cento e Noventa e
Cinco Mil, e Cento e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
5.075.A presentedespesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n o 08042042724870136 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58878, de 19/02/98, no valor
de R$ 29.274,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 172000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 322/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO POVO/MT, publicado no D.O.0 de 07/08/95,
vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteina s.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 27.41-8,00-( Vinte e Sete Mil. e
Quatrocentos e Dezoito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .089.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58895, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.112,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio ri° 3 1 51'94, firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO ruo CLARO MT. publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio if 375094, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TABAPORAMT, publicado no D.O.0 de 11101195, vigência

I I '01'95, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma :Janeiro 98.ValorRS 1 5.114.00 ( Setenta
e Cinco Mil, e Cento e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.134.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 1531 13, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE588 1 h, de 19 02 98, no valor
de R$ 1.1.267,00. natureza de despesa n 0 344041, fonte n' 122000000 Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,'98.‘'alor.R$ 46.156,00 ( Quarenta e Seis Mil,
e Cento e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .275.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870136 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58902, de 1902,98. no valor
de R$ 6.923,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998. por _JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri" 0574.96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO XINGU'ivIT, publicado no D.0.12 de

Apostilamento ao com ênio 1670,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeinira Municipal de TANGARA DA SERRA/MT, publicado no D.O.0 de
22'06 94, v igência até 28 0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo

18'07'96, vigência até 2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o .atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramalaneiro'98.ValorR$ 39 254,00 ( Trinta
e Nove Mil, e Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento • 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1.597.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho if 08042042724870136 . Iniciahnente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58905,
de 19'02/98, no valor de R$ 5.888,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamen to em 19/02!I998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 81.812,00 ( Oitenta
e Hum Mil, e Oitocentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 3.320.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n o 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58883, de 19/02/98, no valor
de R$ 12.271,00. natureza de despesa n° 344041, fonte e 122000000 . Data do apostilamento em
19/021998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 373294, firmado entre o FuNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SA0 JOSE DOS QUATRO NIARCOSNIT, publicado no

Apostilamento ao convênio n^ 2674 . 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAPURAHMT, publicado no D.O.0 de 26/07/94, vigência

DOU de 11.'01'95, vigência até 28'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma-Janeiro'98 Valor-R$ 15 510,00 ( Quinze
Mil, e Quinhentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos . 617 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 1 3, Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE588 12, de 19'02'9 g , no valor
de R$ 2.326,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28.02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 43.304,00 ( Quarenta e Três
Mil, e Trezentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.707.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58884, de 19;02/98, no valor
de R$ 6.495.00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3362'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAPEZALMT, publicado no DOU de 11'09'97, vigência

Apostilamento ao com ênio n" 3865,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO NORTEIMT, publicado no D.O.0 de

até 28/02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos aluno5 matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98 Valor:R$ 13 856,00 ( Treze Mil, e
Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos.
555.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 1 3, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 0804204272487(1136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 9RNE58912, de 19'02'98. no valor
de R$ 2.078,00, natureza de despesa n o 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

1101,95, vigência até 28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 94.728,00 (
Noventa e Quatro Mil, e Setecentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 3.785.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870136 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58885,
de 19.02.98, no valor de R$ 14.187,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19:021 998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1213.'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de SINOP/MT, publicado no D.O.0 de 14'06'94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1098.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 304.900,00 ( Trezentos e Quatro Mil, e Novecentos Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 12.309.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870136 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE58881, de 19'02'98, no valor de R$ 45 135,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 156.96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TORIXOREUMT, publicado no D.O.0 de 21/06/96,
igência até 28.02 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguil.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da z' onas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.'98.Valor.R$ 42.878,00 ( Quarenta e Dois
Mil, e Oitocentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. I .759.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocadus recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58886, de 19;02198, no valor
de R$ 6.431,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 368'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SORRISO.MT, publicado no D.O.0 de 12 0594. s igência até

Apostilamento ao com ênio n" 5776.97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UNIAO DO SUL 'MT. publicado no D.O.0 de 27'10/97,

28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da Zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 150.696.00 ( Cento e Cinquenta Mil, e Seiscentos e
Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 6.069.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE58882, de 19 02 98. no s alor
de R$ 22.604,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

igência até 28 02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograrna.Janeiro '98.Valor:R$ 18.112,00 ( Dezoito Mil, e
Cento e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 814.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" (18042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98: NIE58887, de 19'02.98, no valor de R$ 2.716,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 1405 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VÁRZEA GRANDE MT, publicado no DOU de 11'0694,
vigência até 2802'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro 98,Valor:R$ 390.790,00 ( Trezentos e
Noventa Mil, e Setecentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 15.368.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho o' 08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58888. de 19 (1291.
no valor de R$ 58.569,00, natureza de despesa n°344041. fonte o' 1221100000 . Data do apostilamento
em 19i011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

25( 02 99, couro objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor R$ 316.090.00 ( Trezentos e Dezesseis Mil, e Noventa Reais
). Dias de atendimento. 20(1 dias letivos. Número Total de Alunos. 15.863.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
D8042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55088, de 19 02 98, no valor de RS 47.382,00, natureza
de despesa o' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02-1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 375294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VERA MT, publicado no D.O.0 de 11(1195, vigência até

Apostilamento ao convênio n" ((94 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AFIJAPA, publicado no D.O.0 de 13,05;96. vigência até

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:RS 48 162,00 ( Quarenta e Oito Mil. e Setecentos e Sessenta e
Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos: 1.981.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870136 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE58889, de 1902 98, no v ator de R$ 7.314,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n" 12200000(1 Data do apostilamento em 19 (12 1998, por JOSE ANTONIO
CARLETT1 - Secretário-Executivo do ENDE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. prumo. , er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 201.182,00 ( Duzentos e Hum Mil, e Cento e Oitenta e
Dois Reais ). Dias de atendhnento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 8.959.A presente despesa
• correrá à conta do orçamento do FEDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho IV 98N'E5.5089, de 190298, no valor de R$ 30.177,00. natureza
de despesa n" 344041. fonte o" 1220000110 . Data do apostilarnento em 19-021998, por JOSÉ
AN'TONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNTDE.

Apostilamento ao convênio n" 3780 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VILA BELA DA SANTISSIlvIA TRINDADE MT, publicado

Apostilamento ao convênio 5065 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal' de ACARA 'PA, publicado no D.O.0 de 16:10 97, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 437 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUA AZUL DO NORTE PA, publicado no DOU de
06 09 95, vigência até 214 0299, corno objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mamo

no D.O.0 de 11.01 95, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à
execução do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento
aos alunos matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, á
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição
diária, com cerca de 350 quilocalorias e (19 gramas de proteínas Cronograma . Janeito 98 ValorRS
67.882.00 ( Sessenta e Sete Mil, e Oitocentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento . 200 dias
letivos. Número Total de Alunos: 2.662.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042 1248 10136 . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n"
98NE58850, de 19102'98, no valor de RS 10.182,00, natureza de despesa n°3441)41, fonte n" 122000000
. Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do
FNDE.

no exercido de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos
matriculados na eductwão pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 80.432,00 ( Oitenta
Mil, e Quatrocentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 3.590.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FEDE, código da UG 153-173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E55182, de 19/0198, no valor
de 'R$ 12.064,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19'02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLElIl - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1419'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VILA RICA MT, publicado no D.O U de 1 1 06'94, vigência

Apostilamento ao convênio n" 535 , 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALMEIRIM:PA. publicado no D.0.1.1 de 29;09;95, vigência

até 28102.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
, pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro "98 Valor:RS 7 2 318,00 ( Setenta e Dois Mil.
e Trezentos e Dezoito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos- 2 866 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNIDE, código da L TG 1531 13, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870136 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E58890, de 19'02'98, no valor
de R$ 10.847,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FEDE.

até 28 02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98.Valor.R$ 251.644,00 ( Duzentos e
Cinquenta e Hum Mil, e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos..
Número Total de Alunos. 11.525,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ri' 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55090,
de 19M2'98, no valor de R$ 37.746,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19:01'1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FEDE.

Apostilamento ao convênio n° 0680196, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ABAETETUBAPA, publicado no DOU de 31'07'96,

Apostilamento ao convênio n" 296,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTAMIRAPA, publicado no D.O.0 de 05/05;94, vigência

vigência até 28'02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolrr PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98 Valor . R$ 916 850,00 ( Novecentos e
Dezesseis Mil, e Oitocentos e Cinquenta Reais ). Dias de atendimento- 200 dias letivos Número Total de
Alunos: 40.045.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153113,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\TE5508 1, de 19,02fos,
no valor de R$ 137.423,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro.98.Valor.R$ 270.862,00 ( Duzentos e Setenta
Mil, e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 10.806.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55091, de 19;02;98,
no N, ,,lor de RS 40.539,00. natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19;011998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FEDE.

Apostilamento ao convênio n° 396'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO. e a Prefeitura Municipal de ABEL FIGUEIREDO'PA, publicado no D.0.1: de 11'08 95,

Apostilamento ao com énio n" 265194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura IVItinicipal de ANANLNDEUA.PA, publicado no D.O.0 de 22;07,94,

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 9N, conforme indicação a.seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino- fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de 'Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'9R.Valor:R$ 43.092,00 ( Quarenta e Três
Mil, e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos : 1 855 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
piograma de trabalho n° 080420427248 10114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9xNE55180, de 19'02'98, no valor
de R$ 6.463,00, natureza de despesa o' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998 Dor JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 2.178.682,00 ( Dois Milhões,
Cento e Setenta e Oito Mil, e Seiscentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 91.293.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55092,
de 19.02.98, no valor de RS 326.512,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19.02.1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 4184 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AUGUSTO CORREA PA, publicado no D.O.0 de 07 10 97,
vigência até 28-1(2 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários á execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograina:Janeiro 98.Valor:R$ 350.872M ( Trezentos e
Cinquenta Mil, e Oitocentos e Setenta e Dois Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos 10.694.A presente despesa conerá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870114 . Iniciahnente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55093.
de 19/02/98, no valor de RS 52.630.00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19:02/1.998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

até 2 8 02 9 9, com o objetivo de indicar os recursos necessários á execução do mesmo no exercício de
998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 308.332,00 ( Trezentos e Oito
Mil, e Trezentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 12.994.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55u99, de 19/02/98,
no valor de R$ 46.239,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 22000000. Data do apostilamento
em 19 02 I 998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 028'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AVEIRGPA, publicado no D.O.0 de 23'0296, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 1581.94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM JESUS DO TOCANTINS:PA, publicado no D.OU de

Apostilamento ao convênio ri" 047 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BENE VIDES PA. publicado no DOU de 15 03 96, vigência

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 141.876,00 ( Cento e Quarenta e Hum Mil, e Oitocentos e
Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3,955.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870114 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55094, de 19/02/98, no valor de R$ 21.277,00,
natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 1 9/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLEM - Secretário-Executivo do FNDE.

20:06'94, vigência até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramaianeiror98.Valor:R$ 89,632,00 ( Oitenta
e Nove Mil, e Seiscentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número total de
Alunos: 3.680.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n' 08042042724870114 . Inicialinente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55100, de 19102/98, no valor
de R$ 13.444,00, natureza de despesa ti" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTE - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 027'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BAGRE'PA, publicado no D.O.0 de 14/02'96, vigência até

Apostilamento ao convênio n' 138,96. firmado entre ,o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BONITO/PA, publicado no D.O.0 de 1106/96, vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1 998,
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar- PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de protefnas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 119.860,00 ( Cento e Dezenove Mil, e- Oitocentos e
Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de . Alunos: 4.358.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 080420427248 70114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos-à conta da Nota de Empenho n° 98NE55095, de 190298, no valor de R$ 17.979,00,
natureza de despesa n'344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao conv. ênio tf 3828/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BAIAO IPA, publicado no D.O.0 de 1 1 '0195, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confonne indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 3 15.612.00 ( Trezentos e Quinze Mil, e Seiscentos e Doze
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 9.893 .A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho a'
08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograrna, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5 5 096, de 19/02/98, no valor de R$ 47.334,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19;021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 4185'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARCARENAIPA, publicado no D.O.0 de 07/10/97,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 426.160,00 ( Quatrocentos e
Vinte e Seis Mil, e Cento e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 18.676.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153 173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08 04204 2 724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55097, de 19'02198,
no valor de R$ 63.736,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio ri° 4186/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENvOLvItvENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BELEM/PA, publicado no D.O.0 de 07.'10.'97, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de-Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas:Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 1.448.818,00 ( Hum Milhão, Quatrocentos e Quarenta e
Oito Mil, e Oitocentos e Dezoito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de
Alunos: 57.569.A. presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153 1 73,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08 04204 2 724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55098, de 19:02.'98,
no valor de R$ 215.393,00. natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1 998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28/02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 106.688,00 ( Cento e Seis Mil, e Seiscentos e Oitenta e
Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.693.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
0804 2042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE55101. de l90298, no valor de R$ 16.003,00, natureza
de despesa n' 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19/02,1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 0558,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DEsENvoLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BRAGANCAPA, publicado no D.O.0 de 1707/96, vigência

até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação cl seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 623.900.00 ( Seiscentos e Vinte
e Três Mil, e Novecentos Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
26.829.A presente despesa correrá 'à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55102, de 19/02/98. no valor
de R$ 93.489,00, natureza de despesa n' 34404!. fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 167/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BRASIL NOVO/PA, publicado no D.0.0 de 08/06/95,
vigência até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronograinaJaneiro/98.Valor.R$ 77.858,00 ( Setenta e Sete Mil, e
Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.176.A presente despesa .correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08 042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55186, de 19/02/98, no valor
de R$ 11.676,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 43895, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA, publicado no D.O.0
de 06'09'95, vigência até 28.'02.'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina.Janeiro/98.Valor:R$ .142.596,00 ( Cento
e Quarenta e Dois Mil, e Quinhentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 4.099,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870114. Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55103,
de 19.'0298, no valor de R$ 21.389,00, natureza de despesa ti' 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 902-1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

290 -SEÇÃO 3

DIÁRIO OFICIAL

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Amstilamento ao convênio n'' 3916 94, firmado entre o m UNDO NACIONAL DE DisENS OLVIMENTO
DA HaucAÇÃo e a Prefeitura Municipal de 13RE1' BRANCO PA, publicado no DOE' de 12 ()I 95.
igéncia até 25: 02 1)9, com o obtens o de indicar os recursos necessarios execução do mesmo no
exercício de 199 8, conforme indicação a seguir Objeto- promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, a conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos unta refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma Janeiro 9 5 .V,IIOI"R$ 181 742.011 ( Cento c Oitenta e
Hum Mil. e Setecentos e Quarenta e Dois Reais 1 Dias de atendimento: 2.(10 dias letivos. Número Total
de Alunos: 7521 A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE. código da 1 :G 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042 724 7 0114 Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55187, de 19 02 98,
no valor de R$ 27.261,00, natureza de despesa n" 344041, Monte tf 122000000 Data do apostilamento
em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RUIM - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convénio n" 860 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
AçÃo e a Prefeitura Municipal de CAPANEMA PA, publicado no D.O U de 21.1195, vigência
até 2 8 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 11 9x. conforme indicação a seguirObjeto. proinos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
ouilocalorias e 09 gramas de protemis Cronogrammianeiro 98.Valor R$ 4( )6,898,00 ( Quatrocentos e
Seis Mil, e oitooenios e Nos ema e Oito Reais t Dias de atendimento 200 dias letivos. Número Total de
Alunos 1 o 365A presente despesa correra à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n' 08( )4204272470114 . Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias do cronogiama. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55108, de 19 0198.
no valor de RS 60.s90,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilatnento
,
em 1902
1998, por JOSÉ ANTONIO CARLEM - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 3365 97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BREVES PA, publicado no D.O.0 de II 09'97, vigência até

Apostilamento ao convênio mi" 042696, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAPITA° POCaPA, publicado no D.O.0 de 29/06/96.
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeirof98.Valor:R$ 429.100,00 ( Quatrocentos e
Vinte e Nove Mil, e Cem Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I 2.663.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55109, de 19/02/98, no valor
de R$ 64.365,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETFI - Secretário-Executivo do ENDE.

28, 02;99, com o objetivo-de indicar os recursos necessários-à . execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjetcy promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro ,98.ValorRS 861.500,00 ( Oitocentos e Sessenta e Hum Mil, e
Quinhentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 23.935.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
:trabalho n°08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55I04, de 19'02'98, no valor de R$ 129.223,00,
natureza de despesa n°344041, fonte tu' 122000000 . Data do apostilamento em 19/0211998. por JOSÉ
ANTONIO CARLET1'1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio tf 4187/97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BUJARU/PA, publicado no D.O.0 de 07/10/97, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 120.500,00 ( Cento e Vinte Mil, e Quinhentos Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.983.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55I 05, de 1902i98. no valor de RS 18.039,00. natureza
de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 1902 1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FINDE.
Apostilamento ao convênio n" 747'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACHOEIRA DO ARARPPA, publicado no D.O.0 de
12/11 1 96, vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 155.552,00 ( Cento
e Cinquenta e Cinco Mil, e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias
letivos. Número Total de Alunos: 4.796.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da UG 153 I 73, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08(142042724870114 . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n"
98NE55106, de 19/02/98, no valor de R$ 23.316,00, natureza de despesa ti" 344041, fonte ri° 122000000
. Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do
FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5066/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACHOEIRA DO PIRIA/PA, publicado no D.O.0 de
16/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e nmral. à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro ,98.Valor:R$ 113.020,00 ( Cento
e Treze Mil, e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4,124.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870114 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
. cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55 I 97. de 1902/98, no valor
de R$ 16:953,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 39895, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMETA 'PA, publicado no DOU de [108 95, vigência até
28 , 02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto7 promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo Menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograina:Janeiro 98.Valor:RS-695.094,00 ( Seiscentos e Noventa e Cinco Mil. e Nos emita
e Quatro Reais Dias de atendimento: 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 31.629.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153-173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724870114 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronogmina. foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9NNE5510 7 , de 19 02 98, no- valor de RS 104.211.00,
natureza de despesa ri' 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento cio 19)12 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DA EDIL

Apostilamento ao convênio n° 4256/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CASTANHAL/PA. publicado no D.O.0 de 27101/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e niral, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramarJaneiro198.Valor:R$ 616.586,00 ( Seiscentos e
Dezesseis Mil, e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 26.664.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55110,
de 19/112/98, no valor de R$ 92.394,00, natureza de despesa n" 344041, fonte if 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02'1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 1571'94, filmado emre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CHAVES PA, publicado no DOU de 20/06/94, vigência até
28,02 :99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos abanos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramaS,
de proteinas.Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 151.984,00 ( Cento e Cinquenta e Hum Mil, e Novecentos
e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.571.A
presente despesa coirerá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE551 I 1, de 19/02/98, no valor
de R$ 22.797,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3184,94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA, publicado no D.O.0 de
23/11 , 94, vigência até 28/02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos . alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária', com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 288.208,00' (
Duzentos e Oitenta e Oito Mil, e Duzentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: I 1 .443.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho if 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE551I-2,
de 19/02/98, no valor de R$ 43.227,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 1910211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com &lio n" 0500 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DÉ DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONCORDIA DO PARA/PA, publicado no D.0.1.1 de
05 07 96, sigência até 28 02.99, com o objeti v o de indicar os recursos necessários à execução do friesmo
no exercício de 1998, enfume indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 9R.Valor:R$ 200.032,00 (
Duzentos Mil, e Trinta e Dois Reais m. Dias de atendimento. 200 dias lens-os. Número Total de Alunos:
8.435.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153-173, Gestão 15253,
programa de trabalho m - 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à comuta da Nota de Empenho n" 98NE55113. de I 9:0198, no valor
de R$ 29.907,00, natureza de despesa n'' 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 707 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CUMARU DO NORTE PA, publicado no D.O.0 de
1$ (is 96, vigência até 251 12 9 9. Com o ObjCtiN o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1098. conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de protemas Cronograma Janeiro 95.Valor:R$ 22 044,1 811 Vinte e
Dois Mil, e Quarenta e Quatro Reais 1. Dias de atendimento 200 dias letivos Número Total de Alunos.
1.030 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da CG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 05042042 7248 7 W 14 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 95NE55184. de 19112 05. no valor
de RS 3306,00, natureza de despesa n" 344041. fonte ff 122()00600 . Data do apostilamento em
lO 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARL ETT1 - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convénio 0647 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FARO PA. publicado no D.0.1.: de 2$ 07 96, vigencla até
25 02 00, COM o ohjetiN o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.01-tieto. promok er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diaria, com cerca de 35)) quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cmnograma..fanerro 9s.Valor.R$ 85,204.00 ( Oitenta e Oito Mil, e Duzentos e Quatro Reais
1. Dias de atendimento 20 0 dias lens os. Número Total de Alunos 2.561.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do E:S.1)E, código da CO 1531 73, Gestão 15253. programa de trabalho n"
080420427 24870114 . Inicialmente, para atender os pnmeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos a conta da Nota de Empenho n'OsN ESS1 I s. de 1 9 02 os, no N alor de RS 13.227.00, natureza
de despesa n" 344 041. fonte ri 122000000
Data do apostilamento em 19 02 1995, por JOSÉ
ANTONIO CARLETII ecretario-Executiv o do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 415 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEN‘OLn IMENTo
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CURIONOPOLIS PA, publicado no D.O.C. de 31 08 95.
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários á execução do mesmo no

Apostilamento a, com énio n" 5067 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de FLORESTA DO ARAGUAIA PA, publicado no D.0:1) de
16 1(197, vigência até 28 02 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercicio de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 119 gramas de proteinas.CronograinaJaneiro 98.Valonld 116.346,0(1 ( Cento
e Dezesseis Mil, e Trezentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 4.638.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153-173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 081)42042724870114 . Inicialmente, para atender os
primeiras 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE55198,
de 19(12 98, no valor de RS 17.451,00, natureza de despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramalaneiro '95.Valor.R$ 263.364,00 ( Duzentos e
Sessenta e Três Mil, e Trezentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 7 345 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograina, foram alocados recursos à conta da-Nota de Empenho n" 98NE55114,
de 1902 1 98. no valor de RS 39.504,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento em 19 , 02-1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

DA EDUCAÇÃO e

Apostilamento ao com ênio n" 0444 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÀO e a Prefeitura Municipal de CURRALINHOXA, publicado no D.or de 02 07 96,
vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no , ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta ti," Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 131.138,00 ( Cento e Trinta e
Hum Mil, e Cento e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias len v os. Número Total de
Alunos: 5.733.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55115, de 19 02 98, no salor
de R$ 19.670,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 139 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÀO e a Prefeitura Municipal de GARRAFA° DO NORTE 'PA, publicado no D.O.0 de
1v06 96, vigência até 25 02 99, cora o objetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1995, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pró-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 324.408,00 (
Trezentos e Vinte e Quatro Mil, e Quatrocentos e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 5 060 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
CO 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias-do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55119,
de 1902'98. no valor de R$ 48.661,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ir 122000000 . Data do
apostilamento em 19021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 3359 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEN\ OL‘IMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CURUCA'PA, publicado no D.O.0 de II 0997, N igência até

Apostilamento ao convênio n° 496 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GURL'PA • PA, publicado no D.O.0 de 140995. vigência até

28:0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de .Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 324.080,00 ( Trezentos e Vinte e Quatro Mil, e Oitenta
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 9.593.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55116, de 19/02/98, no valor de R$ 48.574,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 fi2 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 180.642,0(1( Cento e Oitenta Mil. e Seiscentos e Quarenta
e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 7.154.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870114 . Inicialinente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55120, de 19 02 98, no valor de R$ 27.096,00,
natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1591'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DOM ELISEU/PA, publicado no D.O.0 de 20/06:94,

Apostilamento ao convênio n" 13696, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IGARAPE-ACU 'PA. publicado no D.O.0 de 13/06,96,
vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1995, conforme indicação a seguir.Objeto. promovem o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerça de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 251.342,00 ( Duzentos e
Cinquenta e Hum Mil, e Trezentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Número Total de Alunos 10.598 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870114 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE55121.
de 19'02'98, no valor de R$ 37.686,00, natureza de despesa n" 3440 4 1, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19021998, per JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02 199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro/98.Valor:R$ 283.244,00 ( Duzentos e Oitenta
e Três Mil, e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 12.084.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55 117,
de 19/02/98, no valor de R$ 42.438,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilarriento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 748/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ELDORADO DOS CARAJASIPA, publicado no D.O.0 de
12/11/96, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 390.632,00 (
Trezentos e Noventa Mil, e Seiscentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 9.952.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° (18042042724870114 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55190,
de 19/02/98, no valor de R$ 58.594,00, natureza de despesa ri° 344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DA

Apostilamento ao convênio n° 80294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IGARAPE-MIRL'PA, publicado no D.0.0 de 30/05/94.
v igência até 28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atehdimeLito aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à corila cla,Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma- refeição diária, com cerca dé 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 470.400.00 ( Quatrocentos e
Setenta Mil, e Quatrocentos Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
21.833.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55122, de 19,0298, no valor
de R$ 70.518,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000(100 . Data do apostilamento em
19/02,1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento au com ênio n'' 042 g 96. firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de INHANGAP1 PA, publicado no DOU de 29 06 96, igência

Apostilamento ao convênio n° 04696, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JACUNDA PA, publicado no D.O.0 de 15,13 96, vigência

até 28 02 99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1995, confonne indicação a. seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronograinaJaneiro 98.Valor.RS 5-.986,00 ( Cinquenta e Sete
Mil. e Nos ecentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os. Número Total de
Alunos, 2.325,A presente despesa correrá à conta do orçamento do 1 :NUE, código da L'G 1531 -'3. Gestão
1-5253, programa de trabalho n" 08042042724870114 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias-do
cronogratna. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55123, de 19 0298. no ‘alor
de RS 8.697.00. natureza de despesa n' 344041, fonte n' 122000(100 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 2802 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 9 98. conforme indicação a seguirObjeto promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e mal, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronograinaJaneiro 98.Valor.R$ 427.434,00 ( Quatrocentos e
vinte e Sete Mil, e Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos.
Numero Total de Alunos 1' 836.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 1531'3, Gestão 15253, programa de trabalho n" 080420427248701 14 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55127,
de 19 02 98, no alor de R$ 64.113,00, natureza de despesa n' 344041, fonte tf 122000000 Data do
apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 134 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeinira Municipal de IPLXUNA DO PARA PA. publicado no DOU de 13 06 96,

Apostilamento ao com ênio n° 7875 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JURUTI PA, publicado no D.O.0 de 03:12 97, vigência até

igência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 131.900,00 ( Cento e Trinta e
Hum Mil. e Novecentos Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
5.170.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho tf 08042042724870114 . Inicialmente. para atender os primeiros $0 dias do
cronograma. foram alotados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE55I 79, de 19 02 98. no valor
de R$ 19.785.00, natureza de despesa n" 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETFI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99. Com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto promos er o atenditnento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalmias e 09 gramas
de proteínas Cronogratna:Janeiro 98.Valor.R$ 270.356,00 ( Duzentos e Setenta Mil, e Trezentos e
Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 8.973.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042'24870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alotados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55128, de 19.12:98, no valor
de RS 40.4 7 9,00, natureza de despesa ri" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19-02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 135 96. firmado entre o

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IRITUIA PA, publicado no D O U de 1$ 06-96, vigência até

Apostilamento ao com ênio n' 3345 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LIMOEIRO DO AJURU:PA, publicado no D.O.0 de

28 0299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo-menos uma refeição diária, com cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor:R$ $21 710,00 ( Trezentos e Vinte e Hum Mil, e Setecentos e
Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos- 1$ 249 A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°
08042042724870114 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55124. de 19-0298. no valor de R$ 48 256,00. natureza
de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19021998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

11 09 97. s igência até 28 02 /9, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro;98.Valor.R$ 183.428,00 ( Cento
e Oitenta e Três Mil, e Quatrocentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Abanos. 8.113.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n" 080420427248'70114 Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55129,
de 19 02 98. no s alor de R$ 27.514,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilatnento em I 912 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n" 791797. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAITUBA PA. publicado no 0.0 U de 03 12 /7, vigência

Apostilamento ao com ènio n" 08296. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MÃE DO RIOPA, publicado no D.O.0 de 02/05/96,

até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas. de proteínas.Cronograma •Janeiro /g Valor:R$ 721 570.00 ( Setecentos e Vinte
e Hum Mil, e Quinhentos e Setenta Reais ) Dias de atendimento • 200 dias letivos Número Total de
Alunos: 31.817.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173,
Gestão 15253. programa de trabalho n°08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alotados recursos à conta da Nota de Empenho 1-1° 98NE55125, de 19'02 98,
no valor de R$ 108.194,00. natureza de despesa n° $44041. fonte n° 122000000 Data do apostilatnento
em 1912'1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

s igência até 28 0299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, Com cerca de ;350,
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro:98.Valor.R$ 170.942,00 ( Cento e Setenta
Mil, e Nos ecentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 8.189.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram_ alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55130, de 190298, no valor
de R$ 25.641.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 ,02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 0559 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITUPIRANGA PA, publicado no D OU de 17'0796.
s igência até 28 0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma Janeiro 98 Valor R$ 221 562,nn ( Duzentos e Vinte e
Hum Mil. e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos Número Total
de Alunos. 9.367.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n" 080420427248'0114 Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 9RNE55126, de 19 02 98.
no s alor de R$ 33.203.00. natureza de despesa n" $44041. fonte n° 122000000 Data do apostilamento
em 19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 187.96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de MAGALFIAES BARATATA, publicado no D.O.0 de
25 06 96, vigência até 28 0299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 100.896,00 ( Cem
Mil. e Oitocentos e Nos enta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de
Alunos. 3.200.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870114 . Inicialmente. paia atender os primeiros 30 dias do
cronograrna. foram alotados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE5513I, de l9.'02.'98, no valor
de R$ 15.13410, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao tons énio n' 179 95. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JACAREACANGA PA. publicado no D O U de 27 06 95,

Apostilamento ao com ênio ri" 157294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARABA 'PA, publicado no D.O,U de 20.06-94, vigência até

s igência até 28 02 99. com o objeti \ o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 80.152.00 ( Oitenta Mil. e Cento
e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os Número Total de Alunos 3 '51 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n" 080420427248'0114 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55191. de 19 02 98. no-Z-alor
de RS 12.022.00, natureza de despesa n" 344041. fonte ri" 122000000 Data do apoStilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promm er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 1.157.156.00 ( Hum Milhão, Cento e Cinquenta e Sete
Mil, e Cento e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos, Número Total de Alunos:
46.375.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna. foram alotados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55132, de 19 02 98. no valor
de RS 173.499.00. natureza de despesa n" 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilatnento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETFI - Secretário-Executivo do FNDE.
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ênio n" 4173 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARACANA PA, publicado no D O U de 21) 01 95, vigência

até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental ., da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor . R$ 359 932.1)1) ( Trezentos e
Cinquenta e Nove Mil, e Novecentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento . 20t) dias letivos
Número Total de Alunos. 10.063.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho u" 080420427248701 14 Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E55133.
de 19,02,98, no valor de R$ 53.989,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 Data do
apostilamento em 19102/1998. por JOSÉ ANTONIO CA'RLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 0430:96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARAPANIM'PA, publicado no D.O.0 de 29'06/96,

SEÇÃO 3

Apostilamento ao convênio n'' 177 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE ALEGRE PA, publicado no D.0,1.1 de 27.'06/95,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculadoV.
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas-urbana e rural, à-conta do Programa Naciornir
PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350- de Alimentação Escolar
quilocalorias e (19 gramas de proteinas.Crono raina.Jatteiro 98 _Valor.R$ 423.034,00 ( Quatrocentos e
Vinte e Três Mil, e Trinta- e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 18.825.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173.
Gestão 1-5253. programa de trabalho n" 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55139. de 19 02'98,
no valor de R$ 63.455,00, natureza de despesa n°344(14), fonte 11° 122000000 . Data do apostilamento
em 19-021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28,02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro' 98 Valor:R$ 291.320,00 ( Duzentos e
Noventa e Hum Mil, e Trezentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 8.354.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do-cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55134, de 19/02198,
no valor de R$ 43.698,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 Data do apostilamento
eni - I9/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 13396, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA ESPERANCA DO PIRIA:PA, publicado no D.O.0 de
1306 96, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas,Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 165.312,00 ( Cento
e Sessenta e Cinco Mil, e Trezentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 5.068.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55192, de 19'02/98,
no valor de R$ 24.796,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 908,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MEDICILANDIATA, publicado no D.O.0 de 0501 96,

Apostilamento ao cons ênio ri" 042996, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA TIMBOTEUA 'PA, publicado no D.O.0 de 29'06/96,

vigência até 28 02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro.'98.Valor:R$ 153.882,00 ( Cento e Cinquenta
e Três Mil, e Oitocentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 6.149.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55135, de 190298,
no calor de R$ 23.082,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 .02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor:R$ 126.562,00 ( Cento e Vinte e
Seis Mil, e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 5.214.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253. programa de trabalho n" 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alceados recursos á conta da Nota de Empenho-n° 98NE55 140, de 19'02'98,
no valor de R$ 18.984,00. natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19 021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° 1720,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MELGACO,PA, publicado no D.O.0 de 240694. vigência

„..D0 NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Apostilamento ao convênio n" 05596. firmado entre o FT'n,,
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVO PROGRESSO'PA, publicado no D.O.0 de 28'03'96,

até 28;0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
AliMetitação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas,Cronograma.Janeiro198.Valor.R$ 174.540,00 ( Cento e Setenta e
Quatro Mil, e Quinhentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 4.570.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
l5253, programa de trabalho n" 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55136, de 19'02.'98. no valor
de R$ 26.181,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIOCARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro'98.Valor.RS 142.426,00 ( Cento e Quarenta e
Dois Mil, e Quatrocentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 5.766.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n" 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55181, de 19 '02'98, no valor
de R$ 21.363,00. natureza de despesa n" 344041, fonte rt° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 065,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Apostilamento ao convênio n° 237'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de NOVO REPARTIMENTO/PA, publicado no D.O.0 de
10 07 95, vigência até 280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro'98.Valor:R$ 475.932,00 (
Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil, e Nov ecentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias
letivos. Número Total de Alunos. 12.704.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho 00 08042042724870114 . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°
98NE55183, de 19 02.98, no valor de R$ 71.389.00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000
. Data do apostilamento em 19021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do
FNDE.

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MOCAJUHA;PA, publicado no D.O.0 de 03'04 96, vigência

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 213.166,00 ( Duzentos e Treze
Mil, e Cento e Sessenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
8.749.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55137, de 19.0298, no s alor
de R$ 31.974,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao conv ènio n" 422694. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Apostilamento ao convênio tf 3992.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IvIOJU:PA, publicado no D.O.0 de 20.01 95, vigência até

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OUREMIPA, publicado no DOU de 23'01 '95, vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas:Cronograma:Janeiro;98.Valor.R$ 378.838.0(1( Trezentos e Setenta e Oito Mil, e Oitocentos
e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 16.311.A
presente deápesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55138. de 19.02 98, no s alor
de R$ 56.780,00, natureza de despesa tf 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28(12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à-execução do mesmo no exercício-de 1998,
conforme indicação a seguir...Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNA E, garantindo pelo menos unia-refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valorld 135.464,00 ( Cento e Trinta e Cinco Mil, e Quatrocentos e
Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número- Total de Alunos: 5.698.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho rt° 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos_à conta da Nota de Empenho n" 98NE55141, de 19 '0298, no valor
de RS 20.319,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02:1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio tf 3917,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OURILANDIA DO NORTE PA. publicado no DOU de
12,01 95, vigência até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exerci= de 1998, conforme indicação a seguir.Objen.). promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 qttilocalorias-e-09 gramas t.le proteínas.CronogramaJaneiro 98.‘'alor.RS 123.484,0( 1 ( Cento
e Vinte e Três Mil. e Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letiv os.
Número Total de Alunos. 5.227A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho IV 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55142.
de 19 (12 98, no alor de RS 18.522,00, natureza de despesa n°344041. fonte n" 12200(1(100 . Data do
apostilamento em 19:02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARI= - Secretário-Executivo do F'NDE.

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilatnento ao convênio n" 13296, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura. Municipal de PEIXE-BOI PA. publicado no DOU de 13'06'96, vigência

até 28 02 (*)9, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
qtfilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor;12$ 88.360,00 ( Oitenta e Oito Mil,
e Trezentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.671.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do IND.E, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE551.46, de 19'02 98, no valor
de RS 13.254,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PACAJA PA, publicado no D.O.0 de 2111 95, vigência até

Apostilamento ao com ênio n" 7876,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PLACAS PA, publicado no D.O.0 de 03 1297, vigência até

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto, promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar emo ensino -fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor.R$ 352.188,00 ( Trezentos e Cinquenta e Dois Mil, e Cento e
Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 8.965.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de
trabalho n" 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograina, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55I43, de 19 02 98, no valor de R$ 52.828,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas
de protefnas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ $2.512,((0( Oitenta e Dois Mil, e Quinhentos e Ddze Reais
). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.243.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do INDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronogratna, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE55147, de 19 02 98, no valor de R$ 12.376,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostilamento em , 19/02/1998, por JOISÉ
ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 732 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Apostilamento ao convênio n" (1560,96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PALESTINA DO PARATA, publicado no 'D.O.0 de
17;07'96. vigência até 28;0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 79.996,00 ( Setenta
e Nove Mil. e Novecentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 2.275.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531'73,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55193, de 19 0298,
no valor de R$ 11.999.00, natureza de despesa n°344041. fonte tf 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio if 0427/96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARAGOMINAS,'PA. publicado no D.O.0 de 29 06 96,
vigência até 28 , 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Va lor:R$ 485.296,00 ( Quatrocentos e
Oitenta e Cinco Mil. e Duzentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 20.818.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ir 08042042724870114 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55144,
de 19/02/98, no valor de R$ 72.686,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 414195, firmado entre o FuNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARAUAPEBASPA, publicado no DOU de 31 '08'95,

Apostilamento ao convênio n" 3829:94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PONTA DE PEDRAS 'PA, publicado no DOU de 11/01/95,

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE. garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínasCronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 180.072,00 ( Cento e Oitenta
Mil, e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.1 86.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870114 . Inicialtnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55148, de 19 ,0298, no valor
de R$ 27.009,00, nanireza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19,02,1998, por JOSÉ ANTONIO CA R.LETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilarnento ao convênio if 39795. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTEL TA, publicado no D.O.0 de 11/0895, vigência até

28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 254.326,00 ( Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, e
Trezentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
11.52 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho if 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55149, de 19/0298, no valor
de R$ 38.148,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do INDE.
Apostilamento ao convênio n° 68595, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PORTO DE MOZPA, publicado no D.O.0 de 13/11/95,

vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
.exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
• na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor. R$ 403.652,00 ( Quatrocentos e
Três Mil, e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 17.197.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55145, de 1902'98,
no valor de R$ 60.526,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000. Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro' 98.Valor:R$ 196.330,00 ( Cento e Noventa e
Seis Mil, e Trezentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
7.871.A presente despesa correrá à conta do orçaMento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55150, de 19/02/98, no valor
de 12$ 29.449.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 324394, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAU D'ARCO,PA. „publicado no D.O.0 de 07 12 94.

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRAINHA'PA, publicado no D.O.0 de 13'10'95, vigência até

vigência até 28,0199. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação-pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteínas.Cronograina.Janeiro. 98.Valor.R$ 96.032.0(1 ( Nov enta e Seis Mil.
e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.72".A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foi= alocados recursos à conta da Nota de Empenho 98NE55I85, de 19 02.98, no valor
de R$ 14.404.00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo-do FNDE.

28.02.99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promox er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 229.480,00 ( Duzentos e Vinte e Nove Mil, e Quatrocentos
e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I 0.133.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 15317$, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55151. de 190298, no valor de R$ 34.422,00.
natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilaniento em 19'02'1998, por JOSÉ
ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 58895, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
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Apostilamento ao convênio tf 637 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de REDENCAO PA, publicado no D.O.0 de 26 05 94, vigência
até 2802 ,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma .Janeiro 98.Valor:R$ 52 7 700,00 ( Quinhentos e Vinte
e Sete Mil, e Setecentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
21.799.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55152, de (9'02 98, no valor
de R$ 79.155,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao cons ênio n" 073 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO PARA PA, publicado no D.O.L.1
19 .04 96, igência até 28 02.99. com o objetix o de indicar os recursos necessários à execução do mesino
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alufibs
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca-de 350, quilocalorias e-09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 150.668,00 ( Cento
e Cinquenta Mil, e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos, 5.887.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253. programa de trabalho n" 08(142042724870114 , Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55 1-94,
de 19 02:98, no N. alor de R$ 22.600,00, natureza de despesa n°344041, fonte tf 122000000 Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3354 ,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIO MARIA'PA, publicado no DOU de 20/12'94, vigência

Apostilatnento ao convênio rf 967,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA, publicado no

até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 142.302,00 ( Cento e Quarenta e
Dois Mil, e Trezentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
5.856.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55153, de 19/02/98, no valor
de R$ 21.345,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 534/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RONDON DO PARA/PA, publicado no D.O.0 de 29/09/95,

D.O.0 de 31101,96, vigência até 2802199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 91.560.00 (
Noventa e Hum Mil, e Quinhentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 3.955.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55158,
de l9.'02'98, no valor de R$ 13.734,00, natureza de despesa tf 344041, fonte tf 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 819/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA MARIA DO PARA/PA, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 341.570,00 ( Trezentos e
Quarenta e Hum Mil, e Quinhentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 13.966.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55154,
de 19/02/98, no valor de R$ 51.235,00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

12/12/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 154.072,00 ( Cento
e Cinquenta e Quatro Mil, e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias-letivos. Número Total
de Alunos: 6.747.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho 00 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55159, de 19/02/98,
no valor de R$ 23.096,00, natureza de despesa tf 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 168/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RUROPOLIS/PA, publicado no D.O.0 de 21 ,06/96, vigência

Apostilamento ao convênio tf 186/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTANA DO ARAGUAIA/PA, publicado no D.O.0 de

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Ajimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 388.640,00 ( Trezentos e
Oitenta e Oito Mil, e Seiscentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: I0.255.A presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870114 . Inicialmente. para atender os pritneiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55155, de 19/02/98,
no valor de R$ 58.204,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

25/06196, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino -fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 181.384,00 ( Cento
e Oitenta e Hum Mil, e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 7.266.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código 'da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho 00 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55160,
de 19/02/98, no valor de R$ 27.207,00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1006/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SALINOPOLIS/PA, publicado no DO,U de 14/03,96,

Apostilamento ao convênio n° 673,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTAREM PA, publicado no D.O.0 de 09'11/95, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro ,98.Valor:R$ 273.l64,00-( Duzentos e Setenta
e Três Mil, e Cento e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 12.098.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FIvIDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho rf 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55156, de 19/02,98,
no valor de R$ 40.974,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4188/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA ISABEL DO PARA`PA, publicado no DOU de
07/10/97, vigência até 28.'02'99, corn o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de. 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 282.386,00 (
Duzentos e Oitenta e Dois Mil, e Trezentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento • 200 dias
letivos. Número Total de Alunos: 11.715.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870114 . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°
98NE55I57, de 19/02/98, no valor de R$ 42.253,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000
. Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do
FNDE.

até 28/02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de.
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 1.023.304,00 ( Hum Milhão,
Vinte e Três Mil, e Trezentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 39.409.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n' 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55161. de 19/02/98,
no valor de R$ 153.324,00. natureza de despesa if 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02,1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n 0503 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTARENI NOVO, PA, publicado no D.O.0 de 05/07,96,
vigência até 2802:99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Crotiograma.Janeiro;98.Valor.R$ 84.000,00 ( Oitenta e Quatro
Mil Reais). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.75I.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55162. de 19;02;98, no valor de R$ 12.600.00. natureza
de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19;02;1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostamento ao convênio tf 050296, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA)EDLICAÇA0 e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DO TAL'A iPA, publicado no DOU de
05/0796, vigência até 28'02 .99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no ...exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograrna:Janeiro '98.Valor:R$ 278.044,00 (
Duzentos e Setenta e Oito Mil, e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos . 12 136 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
LIG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 080420427248701 14 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30-dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55163,
de 190298, no valor de R$ 41.688,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilanaento em 19 02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 0501'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO CAETANO DE ODIVELAS PA, publicado no D.O.0

Apostilatnento ao cons énio n" 0106 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO GERALDO DO ARAGUAIA, PA, publicado no DOU
de 241)5 96, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro"98.Valor:R$ 333.664,00 (
Trezentos e Trinta e Três Mil, e Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias
letivos. Número Total de Alunos, 10.366.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870114 _Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n°
98NE55168, de 19 02 98. no ator de R$ 50.049,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000
. Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do
ENDE.
Apostilarnento ao convênio n" 21596. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DE PIRABAS/PA, publicado no D.O.0 de
28'06 96, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo

de 05'07 1 96, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas de proteinas.Cronogramajáneiro98.Valor:R$ 111.290.00 ( Cento
e Onze Mil. e Duzentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos . 5 031 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870114 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota-de Empenho n" 98NE55164, de 19 02'98, no s ator
de R$ 16 675,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 269.172,00 (
Duzentos e Sessenta e NOS e Mil, e Cento e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 8.585.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153 I 73, Gestão 15253. programa de trabalho n°08042042724870114 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55169,
de 19 02 '98, no valor de R$ 40.363,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 058'96, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a prefeitura Municipal de SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, publicado no

Apostilamento ao convênio n° 4227,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DO ARAGUAIA/PA, publicado no D.O.0 de

D.O.0 de 28'03'96, vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
Cento
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro98 Valor . R$ l
e Oitenta e Sete Mil, e Cem Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos Número Total de Alunos.
8.209.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
ta. programa de trabalho n° 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55195, de 19/02/98, no valor
de R$ 28.065.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETFI - Secretário-Executivo do FNDE.

230195, vigência até 28"02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 135.878,00 ( Cento
e Trinta e Cinco Mil, e Oitocentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos. 5.953.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55170,
de 19,02;98, no valor de R$ 20.381,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19;0/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 184/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO DOMINGOS DO CAPIM/PA, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n" 1943194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA/PA, publicado no
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25/06/96, vigência até 28/02 199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto • promover o atendimento aos. alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca -de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 287 468.00 (
Duzentos e Oitenta e Sete Mil, e Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias
letivos. Número Total de Alunos: 11.484.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código_da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870114 . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho .n°
98NE55165, de 19/02/98, no valor de R$ 43.120,00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000
. Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do
FNDE.

D.O.0 de 28;0694, vigência até 2802;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do tnesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 100.208.00 ( Cem
Mil, e Duzentos e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.734.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55171, de 19/02/98, no valor
de R$ 15.031,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 577/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO FELIX DO XINGU/PA, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n° 411/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TAILANDIA/PA, publicado no D.O.0 de 31/08/95. vigência

13/10/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto . promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 204.328,00 (
Duzentos e Quatro Mil, e Trezentos e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 8.282.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870114 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55I66,
de 19/02/98, no valor de R$ 30.649,00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28;02;99, cont o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 290.244,00 ( Duzentos e
Noventa Mil, e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. I 3.729.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55172,
de 19102198, no valor de R$ 43.536,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 418997, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO FRANCISCO DO PARA.'PA, publicado no DOU de

Apostilamento ao convênio n" 21295, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TERRA SANTA.'PA, publicado no D.O.0 de 07/07/95,

07'10'97, vigência até 28'02'99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 70.600,00 ( Setenta
Mil, e Seiscentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 3.22 I .A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870114 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE55167, de 190298. no s alor
de R$ 10.590,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

s igência até 28 0299, cont o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 146.180,00 ( Cento e Quarenta e
Seis Mil, e Cento e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.281 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55196, de 19.'02,98, no valor
de R$ 21.927,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio a° 4190 , 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TOME-ACU PA, publicado no D.O.0 de 07

, 10,97, vigência
até 28 1 02/99, com o objetiva de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogrania:Janeiro 98.Valor:R$ 327.788,00 ( Trezentos e Vinte e
Sete Mil. e Setecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 15,866,A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173,
Gestão 15253. programa de trabalho n°081)42042724870114 . Inicialmente. para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55173, de 19.0298,
no valor de RS 49.074,00, natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento
em 19 % 021998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 731/95, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRAIRAO/PA, publicado no DOU de 21í11,95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteín as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 64.4l2.00( Sessenta e Quatro Mil, e Quatrocentos e Doze
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.843.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870114 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55189, de 19/02/98, no valor de R$ 9.661,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

SEÇÃO 3

Apostilamento ao convênio n° 4191/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO,
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VISEU/PA, publicado no D.O.0 de 07/10/97. vigência-até

28. 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação pre,r,
escolar e no ensino fundainental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação.'
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 granias
de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 551.004,00 ( Quinhentos e Cinquenta e Hum Mil, e Quatro
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 19.961 .A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
1 18042(14272487(1114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 981\1E55177, de 190298, no valor de R$ 82.650,00, natureza
de despesa ti" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETI'l - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n o 1891/94, Firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de XINGUARA PA, publicado no D.O.0 de 28/06/94, vigência
até 2802/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: protnover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogrania:Janeiro/98.Valor:R$ 272.360,00 ( Duzentos e Setenta
e Dois Mil, e Trezentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 10.757.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n °08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55178, de 19/02/98,
no valor de R$ 40.854,00, natureza de despesa n o 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2738/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipalde TUCUMA/PA, publicado no D.O.0 de 0508/94. igência até

Apostilamento ao convênio n° 5274.'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUA BRANCAPB, publicado no D.O.0 de 23/10/97,

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execiição do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e ,09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 180.936,00 ( Cento e Oitenta Mil, e Novecentos e Trinta e
Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 7.553.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870114 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à contada Nota de Empenho n" 98NE55174, de 1902 98, no valor de R$ 27.140.00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTE - Secretário . Executivo do FNDE.

vigência até 28/0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro '98.Valor:RS 38.568,00 ( Trinta e Oito Mil, e
Quinhentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 2(10 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .758.A presente despesa correrá à conta do orçamento do }NUE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE55948, de 19 !02/98, no valor
de RS 5.785,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n' 412 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TUCURUI PA, publicado no DOU de 31 08 95, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 665 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALAGOA NOVAPB, publicado no D.O.0 de 26,05/94,

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 98 Valor:RS 227.896,00 ( Duzentos e Vinte e Sete Mil, e Oitocentos e
Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 9.945 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho o" 08042042724870114 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55175, de 19 02 98, no olor
de RS 34.184,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do 17NDE.

vigência até 2$02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no _
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor:R$ 119.138,00 ( Cento e Dezenove
Mil, e Cento e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
5.524.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n" ( 1 8042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n"98NE55949, de 19,02,98, no valor
de R$ 17.870,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19; 02.1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n' 137 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO "e a Prefeitura Municipal de ULIANOPOLIS;PA, publicado no D.O.0 de (3,06 96.

Apostilamento ao convênio n" 527597. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALAGOINHAPB, publicado no D.O,U de 23/10/97,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir:Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de p roteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 73.554,00 ( Setenta e Três Mil,
e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letiv os. Número Total de
Alunos: 3.144.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08 042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55I88, de 19 02 98, no valor
de R$ 11.033,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
-de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro,98,Valor:R$ 54.222,00 ( Cinquenta e Quatro
Mil, e Duzentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.331.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE55950, de 19/02/98. no valor
de R$ 8.133.00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 , 02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1719194. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de URUARA/PA, publicado no D.O.0 de 24/06

194, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos maniculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar- PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 195.826,00 ( Cento e Noventa e Cinco Mil, e Oitocentos e
Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 7.829.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FND.E, código da UG 153173, Gestão 15253, -programa de
trabalho n° 08042042724870114 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55176, de 194)2 , 98. no valor de RS 29.368,00,
natureza de despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 1 902 : 1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n' 5785'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALCANTIL , PB, publicado no D.O.0 de 27/10/97, vigência

até 2802 ,99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro , 98.Valor:R$ 22.870,00 ( Vinte e Dois Mil e
Oitocentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.11.6.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do INDE. código da UG 153113. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna. foram alocaclos recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56054. de 19/02/98, no valor
de R$ 3.430,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 02199$, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 5' 7 83 9', firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA.EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AMPARO PB, publicado no D.O.0 de 27 11) 97, vigência até
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Apostilamento ao convênio n' 522 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BANANEIRAS PB, publicado no D.O.0 de 23/05/94.

28 (12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $5() quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma-Janeiro 98 Valor-RS 8 556.00 ( Oito Mit. e Quinhentos e Cinquenta e Seis
Reais ), Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Alunos: 44 7 .A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 13. Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870122 Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 99NE56062. de 19 02 98, no valor de R$ 1 283,00, natureza de
despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 191)2 199$. por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI -- Secretário-Executivo do ENDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício-de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição -diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de prOteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor:RS 96.744,00 ( Noventa e Seis Mil,
e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 4.758.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870122 . Inicialmente, para :atender os primeiros 30 diasdo
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 981\1E55955, de 19/02,98, no valor
de RS 14.511,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilai-tient° em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO-CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 79(15 9 ' , firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA.EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de APARECIDA PB, publicado no D.CM: de 03 12 97, vigência

Apostilamento ao convênio n" 5797 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARAUNAPB, publicado no DOU de 27:1097, vigência
até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina.Janeiro 91.Valor;RS 20.934,00 ( Vinte Mil, e
Nos ecentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
880.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 91NE55956, de 1902)98, no valor
de RS 3.140,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 1220011000 . Data do apostilatnento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO-CARLETT1 - Secretário-Executivo do -FNDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1995, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo • pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 31.590;00 ( Trinta e Hum Mil, e
Quinhentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Alunos: I.355.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 1531 73, Gestão 15253.
programa de trabalho n' 08042042724 970122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
croMograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o" 98NE56060. de 19 02 98. no alor
de RS 4.738,00. natureza de despesa a' 344041, fonte n" 1220510000 . Data do apostilainento em
19,02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 5276 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESEN \ c)1A imEN-ro
Prefeitura Municipal de ARARA PB. publicado no DOU de 231(1 97, vigência até
28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 10W<,
conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 -quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 39.200.00 ( Trinta e Nove Mil, e Duzentos Reais ) Dias
de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1. 750.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da L'G 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronogratna, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho o" 98NE55952, de 19 02 9R, no valor de RS 5 $80,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998,.por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO e
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Apostilamento ao convénio o 5277 97, firmando entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDI CAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARRA DE SANTA ROSA RB, publicado no D.O.0 de
2$ 109". s te,ência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e-09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro .98.Valor.R$ 72.872,00 ( Setenta
e Dois Mil. e Oitocentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos. 3.030.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153.173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870122. Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55957, de 19:02.98,
no valor de RS 10.930,00, natureza de despesa n" 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento
em 1902'1998, por JOSÉ ANTONIO CARIETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n" 7906 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AREIA PB, publicado no DOU de 03 12 9', vigência até
28:02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1999,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro '98.Valor:R$ 88.228,00 ( Oitenta e Oito Mil, e Duzentos e Vinte e Oito
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 4.196 A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho mr 98NE55953, de 19 02 98, no valor de R$ 13.234,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

03 12 9 7, vigência até 2802 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro:98.Valor:R$ 42.974,00 (
Quarenta e Dois Mil. e Novecentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos..
Número Total de Alunos. 1 .998.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870122 . Inicialmente, para atender os
primeiros $0 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Etnpenho n° 98NE56074,
de 1902 98, no valor de R$ 6.446,00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 578297, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AREIA DE BARAUNAS 'PB, publicado no D.0.1' de

Apostilamento ao com ênio n" 1901 '94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BAYEUX 'PB, publicado no D.O.0 de 28,06:94, vigência até

271097, vigência até 28'02.99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro 98.Valor.R$ 14.696,00 (
Catorze Mil, e Seiscentos e Nos unta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os Número Total
de Alunos: 471.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da L'G 153173.
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros $0
dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56058, de 19 02 98,
no valor de RS 2.204,00, natureza de despesa ir 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 '0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 235.320,00 ( Duzentos e Trinta e Cinco Mil, e Trezentos e
Vinte Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero Total de Alunos. 9.915.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CO 153173, Gestão 15253. program de trabalho n°
080420427249 70122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55958. de 19 02 98, no valor de R. 35.298,00, natureza
de despesa n" 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em 19.02.1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 1937 94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AREIALPB, publicado no D.0.11 de 2806 94, vigência até
28 '02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 190R.
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos utna refeição diária, com cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas:Cronograma.Janeiro '98.Valor:12$ 50.304,00 ( Cinquenta Mil. e Trezentos e Quatro Reais )
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.406 A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 1525$, programa de trabalho n°
08042042724870122 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho a' 98NE55954. de 190298, no valor de R$ 7 545.1(0, natureza de
despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 1902 1995, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 787797. firmado entre 0 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BARRA DE SANTANA/PB, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n' 1849.94, fintando entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BELEM, PB, publicado no DOU de 28106/94, vigência até
28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
confonne indicação a seguir.Objeto. prumos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.RS 63.790.00 ( Sessenta e Três Mil, e Setecentos e Noventa
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos, 3.063.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ri"
08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55959, de 190298. no valor de RS 9.568,00. natureza de
despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 1902l998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostamento ao convênio n" 5786 . 97. firmado entre o
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BERNARDINO BATISTA PB, publicado no D.O.0 de
2710 '97, vigência até 28 (12 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas,Cronogr
ama:Janeiro'98.Valor:R$ 16.268,00 (
Dezesseis Mil, e Duzentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 728.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 080 42042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56059. de 191)2
no valor de R$ 2.440,00, natureza de despesa n°344041, fonte tf 122000000 .Datado apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 5255/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de BOM JESUS/PB, publicado no D.O.0 de 23/10,97, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cron og
rama:Janeiro/98.Val0r:R$ 17.934,00 ( Dezessete Mil, e
Novecentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
756.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o' 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho-n° 98NE55960, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.690,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilamento ao convênio n o 2575/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM SUCESSO/PB, publicado no D.O.0 de 14/07194,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronogratna:Janeiro/98.Valor:R$ 32.408,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Quatrocentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1352.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos .à conta da Nota de Empenho n" 98NE55961, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.861,00, natureza de despesa o' 344041, fonte n" 122000000 , Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio if 3863/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOQUEIRAO PB, publicado no D.O.0 de 12/01/95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas. Cr000grama:Janeiro/98.Valor:R$ 101.514,00 ( Cento e Hum Mil,
Qüinhentos e Catorze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.179.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE55962, de 19/02/98, no valor
de R$ 15.227,00, natureza de despesa n° 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1031/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BORBOREMA/PB, publicado no 0.0.1) de 10/06/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas. Cronograma: j aneiro/98.Valor:R$ 23.890.00 ( Vinte e Três Mil, e
Oitocentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de Alunos: 1.082.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55963, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.583,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio o' 0597/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BREJO DOS SANTOS/PB, publicado no D.O.0 de 22/07/96,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cr onograma:Janeiro/98.Valor:R$ 13.9 3 4,00 ( Treze Mil, e
Novecentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
621.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho o' 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55964, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.090,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostamento ao convênio n° 5278'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO
e a Prefeitura Municipal de CAAPORA PB, publicado no D.O.0 de 23/10.97, vigência
até 2802 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício /clé
1998, conforme indicação a seg,uir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cr
onograina:Janeiro.98.Valor:R$ 75.392,00-( Setenta e Cinco Mil,
e Trezentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.408.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08 042042724870122 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55965, de 19/02/98, no valor
de R$ 11,308,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122(1(10000 .
Data do apostilamento em
19-1121998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.
Apostilamento ao convênio n" 10% 94, firmado entre o

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Ivitinicipal de CABACEIRAS/PB, publicado no D.O.0 de 10/06194,

vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Crono g
rama:Janeiro/98.Val0r:R$ 17.958,00 ( Dezessete Mil, e
Novecentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
772.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE55966, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.693,00, natureza de despesa n° 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostamento ao convênio n° 4209194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACHOEIRA DOS INDIOS/PB, publicado no D.O.0 de
23/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-es.colar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 83.304,00 ( Oitenta
e Três Mil, e Trezentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.217.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE55967, de 19/02/98, no valor
de R$ 12.495,00, natureza de despesa o" 344041, fonte n' s 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio o' 3807/94, filmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de CACIMBA DE AREIA,PB, publicado no D.O.0 ae 11/01/95,
vigência até 28102199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas,Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 9.370,00 ( Nove Mil, e
Trezentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 453.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55968, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.405,00, natureza de despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
DA EDUCAÇÃO

Apostilatnento ao convênio n° 5796/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CACIMBAS/PB, publicado no D.O.0 de 27/10/97, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 42.696.00 ( Quarenta e Dois
Mil, e Seiscentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.668.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870122 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o° 98NE56070, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.404,00, natureza de despesa n° 344041, fonte IV 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4005/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CA j AZEIRAS/PB, publicado no 0.0.1) de 20/01/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protei nas.Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 130.830,00 (Cento e Trinta Mil,
e Oitocentos e Trinta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.097.A
presente despesa correrá à conta do orçainento do FNDE, código da UG 15317-3, Gestão 15253,
programa de trabalho 110 08042042724870122 . Inicialtnente, para atender os priineiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55969, de 19/02/98, no valor
de R$ 19.624,00, natureza de despesa n° 344041, fonte if 122000000 . Data do apostamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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AVostilamento ao convênio n" 5798 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA CAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAJAZEIRINHAS PB, publicado no DO 1: de 2 7 1(197.
iiehei a até 28 02 99, com o objetiv o de indicar os recursos necessários ã execução do mesmo no
exercicio de 1998. conforme indicação a seguirObjeto promov er o atendimento aos alunos matriculados
na 'educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
qttilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98 Valor RS 20 560,00 ( Vinte Mil, e
Quinhentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos Número Total de Alunos 885 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 1531 7 3, Gestão 15253.
programa de trabalho tf 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE56050, de 190298, no valor
de R$ 3.084,00, natureza de despesa n" 344041., fonte n" 122000000 Data do apostilamento em
19/02/ 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamento ao convênio n" 666 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDICAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONCEICAO PB, publicado no D.O.0 de 260594, vigência
até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 68.894,00 ( Sessenta e Oito Mil,
e Oitocentos e Nov enta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 2.96I.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" (18(142042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55972, de 19 02.98, no valor
de R$ 10.334,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 12200(1000 . Data do apostilamento em
19 '02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 1713 94. firmado entre- o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMPINA GRANDE PB, publicado no D OU de 24'0694,
vigência até 28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro'98.Valor.R$ 66 1 750,00 ( Seiscentos e
Sessenta e Sete Mil, e Setecentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos Número Total
de Alunos: 27.366.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 95NE55970, de 1902'98,
no alor de R$ 100.167,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 Data do apostamento
em 19102/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ènio o" 525697, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONDADO PB, publicado no D.0.1; de 23.10,97, vigência
até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto, promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 28.270,00 ( Vinte e Oito Mil, e
Duzentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .377.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55973, de 19.02,98, no valor
de R$ 4.240,00, natureza de despesa tr 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 7903,97. firmado entre 0 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CA RAUBAS, PB, publicado no DOU de 03,1197, vigência

Apostilamento ao convênio n" 2589'94, firmado entre 0 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONDE'PB, publicado no D.O.0 de 14/0794, vigência até

até 28/0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogratna.Janeiro,98.Valor.R$ 13.856,00 ( Treze Mil, e
Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
611.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho e 981\1E56063. de 19 , 02 , 98, no valor
de R$ 2.078,00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em:
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

2802'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNA E, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 69.950,00 ( Sessenta e Nove Mil, e Novecentos e
Cinquenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.308.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°1)81)420427241<7(1-122 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 981\1E55974, de 19/0298, no valor de R$ 10.492,00,
natureza de despesa n õ 344041, fonte n" 1221)00000. Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilatnento ao convênio o" 8161,97. firmado entre o FUNDO NACiONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARRAPATEIRA,P13, publicado no DOU de 04,12,97,

Apostilamento ao convênio tf 2685'94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de COREMAS/PB, publicado no DOU de 28/0894, vigência

vigência até 28,0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 6.760,00 ( Seis Mil, e
Setecentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 309.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o" 98NE55971. de 19,0198, no valor
de R$ 1.014,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28.02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350;
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 50.862,00 ( Cinquenta Mil:'ê
Oitocentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.429.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55975, de 19/02 198, no valor
de R$ 7.629,00, natureza de despesa o' 344041, fonte o" 122000000 . Data do apostamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 5780197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CASSERENGUE;PB. publicado no D.O.0 de 27,10,97,

Apostamento ao convênio n" 1951'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CUBATI/PB, publicado no D.O.0 de 28/06/94, vigência até

vigência até 28;02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98,Valor.R$ 48.806,00 ( Quarenta e Oito
Mil, e Oitocentos e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
I ,945.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código-da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho s" 981\1E56075, de 19,02 , 98, no valor
de R$ 7.320,00, natureza de despesa n" 344041, fonte o' 122000000 . Data do apostilamento em
19/1)2/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETT1 - Secretário-Executivo do FN DE.

280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e ntral, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 28.738,00 ( Vinte e Oito Mil, e Setecentos e Trinta e Oito
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .227.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
080421142724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55976. de 19/02'98, no valor de R$ 4.310,00, natureza de
despesa n°3441)41. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio o" 5792 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CATUR1TE.'PB. publicado no D.O.0 de 27 10 97, vigência

Apostilamento ao convênio n" 2561 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA E.DLCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CUITE'PB, publicado no D.O.0 de 14'0794, vigência até

até 280299, com o Objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no , ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, -garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro '98.Valor.R$ 14.1780 ( Catorze Mil, e
-Cento e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 681.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n" (180421)4272487(1122 . Inicialinente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 92NE56049, de 19 02 98. no valor
de R$ 2.126,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 , 02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executiva do FN DE.

28,02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNA E. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 granias
de proteinas.Cronourama.Janeiro.98.Valor.R$ 91.152.00 ( Noventa e Hum Mil, e Cento e Cinquenta e
Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.872.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n"
080421)42724871)122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55977, de 19029$, no valor de R$ 13.672,00. natureza
de despesa n" 344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 1902'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do ENDE.
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Apostilamento ao convênio tf 82096, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CUITEG1 PB, publicado no D.O,U de 20 12 96, vigência até
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Apostilamento ao convênio n' 2761 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVINCNTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ESPERANCA PB, publicado no D.O.0 de 12-08/94. vig'éticia

28-02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 45.056.00 ( Quarenta e Cinco Mil, e Cinquenta e Seis
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.538.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870122 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n'.98NE55978. de 19'02 98, no valor de R$ 6.758.00, natureza de
despesa n° 34404 l, fonte 122000000 . Data do apostilamento em 194121998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exerciciOLde
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promoN er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e t(9 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro 98.Valor:RS 102.784,00 ( Cento e Dois Mil,
e Setecentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.405.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram atacados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55984, de 1902/98, no valor
de RS 15.417,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19-02.1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2209'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CURRAL VELHOPB, publicado no D.CM de 01'07'94,

Aposdlamento ao convênio n° 3886194, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FAGUNDES/PB. publicado no D.O.0 de 12/01195, vigência

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto : promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 13.240,00 ( Treze Mil, e
Duzentos e Quarenta-Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 583.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri' 98NE55979. de 19 /02'98, no valor
de R$ 1.986,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

até 28:02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro/98.ValoreRS 107.668,00 (-Cento e Sete Mil, e
Seiscentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.007.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55985, de 19/02/98, no valor
de R$ 16.150,00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 • Data do apostilámento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 105/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DIAMANTE/PB, publicado no D.O.0 de 05/06'95, vigência

Apostilamento ao convênio n" 0483196, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FREI MARTINHO/PB, publicado no D.O.0 de 05/07/96,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 48.336,00 ( Quarenta e Oito
Mil, e Trezentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos: Número Total de Alunos:
1.970.A presente despesi correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
tronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55980, de 19'02'98, no valor
de R$ 7.250,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28:02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro/98.Valor:R$ 21.562,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Quinhentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
• 902.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Efimenho ri° 98NE55986, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.234,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 • Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE. •

• Apostilamento ao convênio n° 5257/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DONA INES/PB, publicado no D.O.0 de 23/10'97, vigência

Apostilamento ao convênio n° 4546.97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GADO BRAVO/PB, publicado no D.O.0 de 13/10/97,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 48.516,00 ( Quarenta e Oito
Mil, e Quinhentos -e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I.866.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5598 1. de 19'02'98, no valor
de R$ 7.277,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 67.112,00 ( Sessenta e Sete Mil,
e Cento e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.445.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5607 1. de 19/02/98, no valor .
de R$ 10.066,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0645/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DUAS ESTRADAS/PB, publicado no D.O.0 de 23'07'96,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98,Valor:R$ 21.258,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Duzentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.026.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atendèr os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55982, de 19'02'98, no valor
de R$ 3.188,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 3204.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GUARABIRA/ PB, publicado no D.O.0 de 29/11/94, vigência

Apostilamento ao convênio n° 2208/94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de EMAS/PB, publicado no D.O.0 de 01'07194, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar- PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 17.352,00 ( Dezessete Mil, e Trezentos e Cinquenta e Dois
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 634.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho if
08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55983, de 1902'98, no valor de R$ 2.602,00, natureza de
despesa n°344041, fonte no 122000000 . Data do apostilamento em 19/02 , 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no -exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação,
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 146.408,00 ( Cento e Quarenta e
Seis Mil, e Quatrocentos e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
6.337.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trab:'ho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55987, de 19/02/98, no valor
de R$ 21.851,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n' s 122000000 . Data do apostilamento em
19/02!I998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0484196, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GURINHEM/P13, publicado no D.O.0 de 05/07/96, vigência
até 28/02.'99,, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à .conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro 98.Valor:R$ 62.192,00 ( Sessenta e Dois Mil,
e Cento e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.287.A presente despesa correrá à conta do orçamento do F-NDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870122 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55988. de 19%02/98, no valor
de RS 9.328.00. natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19-02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
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A stilamento ao convênio ir 258894, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLk INIEN'To
.+.po
pA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GURJAOTB, publicado no D.01' de 14.1)7 94, v igência au:
28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à Lonta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca-de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 1.570,00 ( Oito Mil, e Quinhentos e Setenta Reais ). Dias
de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 377.A presente despesa correrá à conta do
orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho ir
08042042-'24170122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta-da Nota de Empenho 0 0 98NE55919, de 19 02;98, no valor de RS 1.285,00, natureza de
despesa n°344041. fonte ir 122000000. Data do apostilamento em 19:021998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1 ) Q , conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca, de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas,Cronograina..Janeiro.98.Valor.R$ 17.876,00 ( Dezessete Mil, e
Oitocentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
575A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à-conta da Nota de Empenho n" 98NE56065, de 19 02.98, no valor
de R$ 2.611,00, natureza de despesa n" 344041, fonte tr 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao conv ênio n" 397 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de INGA PB, publicado no D.O.0 de 1205.94, vigência até

Apostilamento ao convênio ir 525997, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LUCENA 'PB, publicado no D.O.0 de 23:10/97, vigência até

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. prornov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronogramaianeiro,'98.ValorRS 76.836,00 ( Setenta e Seis Mil, e Oitocentos e Trinta e Seis
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.827.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55990, de 19.'02,98, no valor de R$ 11.525,00, natureza
de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19.'02.1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

21'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAF, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronogramaianeiro '91.Valor.R$ 38.524,00 ( Trinta e Oito Mil, e Quinhentos e Vinte e
Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. I .528.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 01042042 7241 7 0122 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55995, de 19;0198, no valor de R$ 5.778,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19.'02.'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 415594. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITABAIANA,PB, publicado no DOU de 20;01 95, vigência

Apostilamento ao convênio n° 454'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MAE D'AGUA'PB, publicado no D.O.0 de 11/09/95,

até 28,0199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proternas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 51.648.00 ( Cinquenta e Hum
Mil, e Seiscentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 2.785.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5599I, de 19;02,98, no valor
de R$ 7.747,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOS* ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 38.048,00 ( Trinta e Oito Mil, e
Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .038.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE55996, de 19'0198, no valor
de R$ 5.707,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri' 1097/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e. a Prefeitura Municipal de ITAPORANGA,'PB, publicado no D.O.0 de 10106;94,

Apostilamento ao convênio n° 1945'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MALTAPB, publicado no D.O.0 de 28/06/94, vigência até

vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro;98,Valor.R$ 32.716,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Setecentos e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.61 I.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE55992, de 1902;98, no valor
de R$ 4.907,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1993, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28.'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos "matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação.
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 1 7 .788,00 ( Dezessete Mil, e Setecentos e Oitenta e Oito
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 920,A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°
08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55997, de 19'02'98, no valor de R$ 2.668,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLE7TI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2562/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO . e a Prefeitura Municipal de JOAO PESSOA/PB, publicado no D.O.0 de 14;07;94,

Apostilamento ao convênio no 5795'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MARIZOPOLISTB, publicado no D.O.0 de 27/10/97,

Apostilamento ao convênio n" 577$97, firmado entre o FUNDONACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LOGRADOUROPB, publicado no D.O.0 de 2710197,

vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro;98.Valor:R$ 1.159.102,00 ( Hum Milhão,
Cento e Cinquenta e Nove Mil, e Cento e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 40.25I.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho ir 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55993,
de 19/02/98, no valor de R$ 173.332.00, natureza de despesa n° 34404 I , fonte ir 122000000 . Data do
apostilamento em 19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo nq
exercício de 1993, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 13.938,00 ( Treze Mil, e
Novecentos e Trinta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
640.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56068, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.090,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 525897, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA'PB, publicado no DOU de 23 10'97, vigência até

Apostilamento ao com énio ir 7908.97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATINHAS:PB, publicado no D.O.0 de 03'12'97, vigência

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto promttov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro'98 Valor R$ 25.516,00 ( Vinte e Cinco Mil. e Quinhentos e Dezesseis
Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 780.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, progratna de trabalho ir
01042042724/70122 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55994, de 19'02'98, no valor de R$ 3.827,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n" 122000000 Data do apostilamento em 19:02:1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro:98.Valor.R$ 18.256,00 ( Dezoito Mil, e
Duzentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
833.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do •
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE55998, de 19'02'98, no valor
de R$ 2.738,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao 'convênio ir 5777 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MATUREIA PB, publicado no D.0.1 ? de 271097. vigência
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Apostilamento ao convênio o° 1542 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NAZAREZINHO P13, publicado no D.O.0 de 20/06/94,

até 28 '0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Oeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, 'com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro98.Valor:RS 31.908,00 ( Trinta e Hum Mil, e
Novecentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.371.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 1-53173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870122 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56067, de 19 , 0298, no valor
de R$ 4.786,00, natureza de .despesa o" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo nó
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, cotn cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramtuJaneiro/98.Valor:R$ 33.234,00 ( Trinta e Três Mil, e
Duzentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .394.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE56004, de 19/02/98, no v,alor
de R$ 4.985,00, natureza de despesa n° 344041, fonte o' 122000000 Data do apostilamento em
1902 , 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 333 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTADAS PB. publicado no DOU de II 05 94, vigência

Apostilamento ao convênio o" 1695 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA FLORESTAPB, publicado no D.O.0 de 21'06/94,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 40,788,00 ( Quarenta Mil, e
Setecentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Numero Total de Alunos:
1.243.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE55999. de 19 02 98, no alor
de RS 6.118,00, natureza de despesa n 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19/02'1998, por JOSÉ ANTONIO-CAR, LETTI Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28112 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana-e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 54.628,00 ( Cinquenta e Quatro
Mil, e Seiscentos e Vinte e Oito Reais 1 Dias de atendimento: 20)) dias letivos. Número Total de Alunos:
I .589.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724570122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56005. de 1,9,02 , 98, no valor
de R$ 8.194,00, natureza de despesa n' 34404-1, fonte n' 122000(100 . Data do apostilamento em
19 02 19(N, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 158•95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTE HOREBE PB, publicado no D.0.1.` de 27 06 95,
vigência até 28/02 199. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto . promoy er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.ValonR$ 21.078,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.088.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os pritneiros 30 dias do cronogranm, foram
aloeados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56000, de 1902'98, no valor de R$ 3.161.00,
natureza de despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19'021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com énio o' 862 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NOVA PALMEIRA , PB, publicado no D.O.0 de 01:0694,
igência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercido de 1995, conforme indicação a seguir.Objeto. proino‘ er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro, 98.Valor:R$ 11.056,00 ( Onze Mil, e
Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.. Número Total de Alunos: 457,A
presente despesa correrá à conta dó orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 1-5253,
programa de trabalho n" 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho rt° 98NE56006, de 19 , 02/98, no valor
de R$ 1.658,00, natureza de despesa o° 344041, fonte n° 122000000 . Data do, apostilatnento em
1902'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2215/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de MONTEIRO , PB, publicado no D.O.0 de 01:07:94, vigência

Apostilamento ao convênio n" 168,95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OLHO D'AGUA/PB, publicado no D.O.0 de 09/06/95,

até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 85.310,00 ( Oitenta .e Cinco Mil,
e Trezentos e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.308.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56001. de 19:0298, no valor
de R$ 12.796,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28.02.99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir,Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogratna:Janeiro,98.Valor:R$ 60.720,00 ( Sessenta Mil, e
Setecentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.840.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56007, de 19/02/98, no valor
de R$ 9.108,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3784/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IvIULUNGIPPB, publicado no D.O.0 de I I '0195, vigência

Apostilamento ao corn ênio n° 1080/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de OURO VELF10/PB, publicado no D.O.0 de 10/06/94.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 46.340,00 ( Quarenta e Seis Mil,
e Trezentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número TotaL de Alunos: 1.932.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56002, de 1910298, no valor
de R$ 6.951,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28;02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiroi98.Valor:R$ 11.646,00 ( Onze Mil, e
Seiscentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
575.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56008. de 19/02/98, no valor
de R$ 1.746,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5260/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de NATUBA/PB, publicado no D.O.0 de 23/10/97, vigência até

Apostilamento ao convênio n" 5790/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PARARI/PB, publicado no D.O.0 de 27/10/97. vigência até

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:RS 67.668,00 ( Sessenta e Sete Mil, e Seiscentos e Sessenta e
Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.964.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56003, de 19'02'98, no valor de RS 10.150,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 9.248,00 ( Nove Mil, e Duzentos e Quarenta e Oito Reais
). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 297.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56072, de 19/02/98, no valor de R$ 1.387,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 656 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
' T OA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PATOS PB, publicado no D.O.0 de 26 05 94. vigência até

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

Apostilamento ao convênio n" 846-94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIRPIRITLIBAiPB, publicado no D.O.0 de 01/06/94,

1: 28/0299,
99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronogratna:Janeiro '98.ValorRS 258.224,00 (-Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, e Duzentos
e Vinte e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 11.070.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56009, de 19 .02 98, no valor
de R$ 38.733.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n' 122000000 . Data do apostilamento em
19.02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 , 02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 41.792.00 ( Quarenta e Hum
Mil, e Setecentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.07RA presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronoerama, foratn alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56015, de 19/02198, no valor
de R$ 6.268,00, natureza de despesa n o 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19 ,02; 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 66995, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PAULISTA PB, publicado no DOU de 0911 95, vigência

Apostilamento ao convênio n° 7878/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de POCO DANTAS/PB, publicado no D.O.0 de 03/12197,

até 28/02199. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 42.372,00 ( Quarenta e Dois
Mil, e Trezentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: I .732.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograina, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56010, de 19'02'98, no valor
de R$ 6.355,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLE'TTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5279 ,97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PEDRA LAVRADA'PB, publicado no D.O.0 de 23 10'97,

vigência até 28-02;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protefnas.Cronograma:Janeiro/98.ValonR$ 14.770,00 ( Catorze Mil, e
Setecentos e Setenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 875.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56055, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.215,00, natureza de despesa ri° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02199. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. confonne indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 34.836,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Oitocentos e Trinta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
I .468.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56011, de 19'02/98, no valor
de R$ 5.225.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 2591/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de POMBAL/PB, publicado no DOU de 14/07/94, vigência até
28;02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09.gratnas
de proteinas.Cronograma.Janeiro/98.Valor:R$ 65.392,00 ( Sessenta e Cinco Mil, e Trezentos e Noventa e
Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.640.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870122 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE560 I 6, de 19/02/98, no valor de R$ 9.808,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 654/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PIANCO/PB, publicado no D.O.0 de 26105.'94, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 1948/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PRINCESA ISABEL/PB, publicado no D.O.0 de 28/06/94,

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor . R$ 34..830,00 ( Trinta e Quatro Mil, e Oitocentos e Trinta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .625.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870122 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56012, de 19/02'98, no valor de R$ 5.224,00, natureza de
despesa n°344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28102/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 44.688,00 ( Quarenta e Quatro
Mil, e Seiscentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.911.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE560I 7, de 19/02/98, no valor
de R$ 6.703,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3333/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PICUI/PB, publicado no D.O.0 de 15.'12.'94, vigência até

Apostilamento ao convênio tf 730/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PUXINANA/PB, publicado no D.O.0 de 27/05/94, vigência

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.ValorR$ 83.038,00 ( Oitenta e Três Mil, e Trinta e Oito Reais ).
Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.449.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56013, de 19/0298, no valor de R$ 12.455,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28102;99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograrna:Janeiro/98.Valor:R$ 55.682,00 ( Cinquenta e Cinco
Mil, e Seiscentos e Oitenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.378.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56018, de 19/02/98, no valor
de R$ 8.352,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0485'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de PILOEZINHOS/PB, publicado no D.O.0 de 05107196,

Apostilamento ao convênio n° 5788/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIACHAO DO POCO/PB, publicado no D.O.0 de 27/10/97,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 38.556,00 ( Trinta e Oito Mil, e
Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:,
I .204.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho ri° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrrja, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE56014, de 19'02 198. no valor
de R$ 5.783,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 17.476,00 ( Dezessete Mil, e
Quatrocentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
838A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56053, de 19/02/98, no valor
de R$ 2.621,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 5794 1 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de RIACHO DE SANTO ANTONIO PB, publicado no 110.0
de 27/10/97, vigência até 28 ,02 ,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro '98.Valor:RS 5.326,00 ( Cinco
Mil, e Trezentos e Vinte e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
270.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho tf 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE56019, de 190298, no valor
de R$ 798,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

SEÇÃO 3

Apostilamento ao convênio n° 641'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA R1TA'PB, publicado no D.O.0 de 26/05/94, vigência
até 2$02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratnalaneiro/98.Valor:R$ 334.862,00 ( Trezentos e Trinta
e Quatro Mil, e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 14.401.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56024,
de 19029$, no valor de R$ 50.223,00, natureza de despesa 00 344041 , fonte -n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/021 998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5787/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA CECILIA DE UMBUZEIRO/PB, publicado no
D.O,U de 27/10/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 44.492,00 (
Quarenta e Quatro Mil, e Quatrocentos e Noventa e Dois Reais), Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 1.911.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 1531-73, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870122 Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56057,
de 19/02/98, no valor de R$ 6.673,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos . necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cr000grama:Janeiro/98.Valor:R$ 32.760,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Setecentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.442.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56025, de 19/02198, no valor
de RS 4.914,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1016/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ/PB, publicado no D.O.0 de 10/06/94,

Apostilamento ao convênio n' 0486/96, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTANA DE MANGUEIRA/PB, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n" 2699'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA TERESINHA/PB, publicado no D.O.0 de 28/07/94,

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 21.660,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Seiscentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 958.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho
08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56020, de 19/02/98, no valor
de R$ 3.249,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

05/07/96, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 56.896,00 (
Cinquenta e Seis Mil, e Oitocentos e Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 1.589.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56023,
de 19/02/98, no valor de R$ 8.534,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0626/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA HELENA/PB, publicado no D.O.0 de 22/07/96,

Apostilamento ao convênio n° 7904/97, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTAREM/PB, publicado no D.O.0 de 03/12/97, vigência

e

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 22.778,00 ( Vinte e Dois Mil, e
Setecentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.148.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 92\1E56021, de 1902'98, no valor
de R$ 3.416,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna:Janeiro/98.Valor:R$ 6.974,00 ( Seis Mil, e
Novecentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
398.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o' 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56064, de 19/02/98, no valor
de R$ 1.046,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5799/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA INES/PB, publicado no D.O.0 de 27/10/97, vigência

Apostilamento ao convênio n° 5779/97, firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTO ANDRE/PB, publicado no D.O.0 de 27/10/97,

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valonn 29.304,00 ( Vinte e Nove Mil. e
Trezentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.231 .A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56056, de 19'02'98, no valor
de R$ 4.395,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 9.908,00 ( Nove Mil, e
Novecentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 436.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56066, de 19/02/98, no valor
de RS 1.486,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 3355/94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA/PB, publicado no D.O.0 de 20'l2'94,

Apostilatnento ao convênio n° 7879/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO BENTO DE POMBAL/PB, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas_de protein as.Cronograma:janeiro/98.Valor:RS 32.332,00 ( Trinta e Dois Mil, e
Trezentos e Trinta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
1.572.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56022, de 19/02/98, no valor
de R$ 4.844,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

03/12/97, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo tnenos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 14.168,00 (
Catorze Mil, e Cento e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 637.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho 00 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o° 98NE56026. de 19/02/98, no valor
de R$ 2.125,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 5 784 . 9'7 . firmado entre o FL'NDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO FRANCISCO PB, publicado no D.O.0 de 27 11) 97,
vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados.
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograina •Janeiro 98 Valor:RS 13.082,00 ( Treze Mil, e Oitenta
e Dois Reais ) Dias de atendimento' 200 dias letivos Número Total de Alunos: 571.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870122 . Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56027, de 1902 98. no N'alor de R$ 1.962,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n" 1221100000 . Data do apostilamento em 19 02'1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

10 (>6 94, vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento tios alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 13.052,00 ( Treze
Mil, e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 558.A
presente despesa correrá ã conta cio orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56032, de 19 .'02/98, no valor
de RS 1.957,00, natureza de despesa n' 344041. fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
1902
, 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 396094, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PB, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio n" 579397. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ/PB, publicado no D.O.0

Apostilamento ao cons ênio n" 1098 94, firmado entre 0 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO BONFIM:PB. publicado no D.O.0 de

16/01'95, vigência até 28'02/99, COm o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro '98.Valor:R$ 33.564,00 ( Trinta
e Três Mil, e Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 1.866 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n o 08(142042724870122 Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE55951,
de 19/02/98, no valor de R$ 5.020,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

de 27 1097, vigência até 28 0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro,98.Valor:R$ 9.904,00 ( Nove
Mil, e Novecentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
403.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56033, de 19102/98, no valor
de RS 1.485.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
t9'02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 157594, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DO TIGRE PB, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao convênio 333294. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO SABUGI'PB, publicado no D.O.0 de

2006'94, vigência até 28'02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro . 98.Valor.R$ 42.040,00 (
Quarenta e Dois Mil. e Quarenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.31 7.A. presente despesa correrá à conta do orçamento do FI\IDE. código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56028, de 19.0298, no valor
-de R$ 6.306,00. natureza de despesa ri° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19'02/1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

1512 94, vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 14.248,00 (
Catorze Mil, e Duzentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos- 639 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n° 080420427248 70122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56034, de 19.'02.'98,
no valor de R$ 2 137,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n o 122000000. Data do apostilamento em
19/02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 1764:94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENWLVINIENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. PB, publicado no D.O.0

Apostilamento ao convênio n" 579197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DOS RAMOS 'PB. publicado no 0.011 de

de 2406 94, vigência até 28 . 02;99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta. do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de p roteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 40.884.00 ç
Quarenta Mil, e Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Numero
Total de Alunos: l-.328.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n' 98NE56029,
de 191021 98, no valor de R$ 6. l32,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilatnento em 19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLEITI - Secretário-Executivo do FNDE.

2710 9 7 , vigência até 281)299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1 0 98, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e 110 ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta.do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 1 50 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 22.036.00 ( Vinte e
Dois Mil, e Trinta e Seis Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 679.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56073, de 19'02.'98, no valor
de RS 3 305,00, natureza de despesa a' 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19402 '1998,
por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 395194, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DE CAIANA. PB, publicado no D.O.0 de
16/01'95, vigência até 28'02'99, com o objetá o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto, promos er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, a conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro.98.Valor.R$ 76.1160,00 ( Setenta
e Seis Mil, e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.269.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56030. de 19.02,98, no valor
de R$ 11.409,00. natureza de despesa a' 344041, fonte IV 122000000 . Data do aposnlamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0561'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO MAMEDE 'PB, publicado no D.O.0 de 17/07/96,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e n9 gramas de proteínas.Cronogramalaneiro'98.Valor:R$ 31.060,00 ( Trinta e Hum Mil, e
Sessenta Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.396.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de
trabalho n" 080420427248 7 0122 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56035, de 1902.98. no valor de R$ 4.659,00,
natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19/02.'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 7880/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DE PIRANHAS PB, publicado no D.O.0 de

Apostilamento ao com ênio n" 0475,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA/PB, publicado no

03/12/97. vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograina:Janeiro98.Valor:R$ 48.128,00 (
Quarenta e Oito Mil. e Cento e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 2.375.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56031,
de 19 , 02.'98, no valor de R$ 7.192,00. natureza de despesa n°344(141. fonte n" 122000000 . Data do
apostilamento eia 19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

D.O.0 de 05'0796, vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercício de 1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro , 98.Valor:R$ 65.652,00 (
Sessenta e Cinco Mil, e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2.013.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE código da
UG 153 1 73, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870122 . Inicialtnente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56036.
de 1902 98, no valor de R$ 9.847,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do
apostilamento em 19'02'l998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.
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Apostilamento ao cons ênio is - 5250 9". firmado entre o FINDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAO SEBASTLAO DO L MBUZEIRO PB, publicado no
D.0.1' de 2$ I() 9, igència ate 25 02 99. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução
do mesmo no exercicio de 19 95 . conforme indicação a seguir Objeto promov er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pre-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalonas e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 95.Valor.R$ 16.058,00 (
Dezesseis Mil, e Oitenta e Oito Reais 1 Dias de atendimento. 201) dias letivos Número Total de Alunos.
496.A presente despesa correra à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o" 08042042 1 248 10122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98 NE5603. de 19 02 95. no s ator
de RS 2,413,00, natureza de despesa o" 344041. fonte n". 122000000 Data do apostilamento em
1902
, 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ènio
7881 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EDLcAÇÃo e a Prefeitura Municipal de SOLANF A PB. publicado no D.O.0 de 03 1297, vigência
até 28 )12 99, com o oljetiv o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 111.948,00 ( Cento e Onze Mil,
e Nos ecentos e Quarenta e Oito Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
4."9.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L'G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56042, de 19 02 98, no alor
de R$ 16.792,0)1, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em
19 02.1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ',NIDE.

Apostilamento ao com ènio n" 0562 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SAPE PB, publicado no D.O.0 de 17 O" 96, N igência até
280299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 204.504,00 ( Duzentos e Quatro Mil, e Quinhentos e
Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias lens os, Número Total de Alunos. 9.02 1 .A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56038, de 190298, no alor de R$ 30.675,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO-CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n" 8227 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SOSSEGO PB, publicado no D.0.1: de 05 1297, vigência até
28 02 90 , com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor,R$ 5.356,00 ( Cinco Mil, e Trezentos e Cinquenta e Seis
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 220.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042"248'0122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56061, de 1902.98. no valor de R$ 803,00, natureza de
despesa n°344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em 19;02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio o' 819 96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERRA BRANCA 'PB. publicado no D.O.0 de 20'1296,

Apostilamento ao convênio 2500,94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SOUSA:PB, publicado no D.O.0 de 13.'07,'94, vigência até

vigência até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos tuna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 43.240,00 ( Quarenta e Três
Mil, e Duzentos e Quarenta Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos Número Total de Alunos•
I .865.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 1531 1 3, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56039, de 1902'95, no valor
de R$ 6.486.00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto, prontos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 133.380.00 ( Cento e Trinta e Três Mil, e Trezentos e
Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 6.096.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56043, de 19.02-98. no valor de R$ 20.007,00,
natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19.02.1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilatnento ao convênio if 174494, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERRADA RAIZ PB, publicado no D.O I: de 240694.

Apostilamento ao convênio n" 5281 97, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SUME.'PB, publicado no D.O.0 de 23,10;97, vigência até

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e-rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unta refeição diária, com cerca de 350
-quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 21 500,00 ( Vinte e Hum Mil, e
Quinhentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1 30.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56040, de 19'02'98, no valor de R$ 3.225,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 19021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28.02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 43.808,00 ( Quarenta e Três Mil, e Oitocentos e Oito Reais
). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 2.022.A presente despesa correrá à
conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho ri° 98NE56044, de 19,02.98, no valor de R$ 6.571,00, natureza de
despesa n°344041, fonte rf 122000000 . Data do apostilamento em 19.'02:1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5789'97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SERTAOZINHO'PB, publicado no DOU de 27'10'97,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir Objeto promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:RS 12 R68,00 ( Doze Mil, e
Oitocentos e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos
559.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56041, de 19 02 98, no valor
de R$ 1.930,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ri° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio tf 7915.97, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TACIMA, PB, publicado no D.O.0 de 03.'12.'97, vigência até

N

Apostilamento ao convênio o' 7913 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de SOBRADO PB, publicado no D.O.0 de 03 1297, igência
até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, confonne indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 33.642,00 ( Trinta e Três Mil, e
Seiscentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos.
1.561.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho ir 08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE56051, de 19 02 98, no s alor
de R$ 5.046,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro.98.Valor.R$ 47.592,00 ( Quarenta e Sete Mil, e Quinhentos e Noventa
e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos: I .684.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870122 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE56045, de 19.02.98, no valor de R$ 7.138.00,
natureza de despesa o' 344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 1902 1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 3952.94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de TRIUNFO:PB, publicado no D.O.1' de 16 01'95, vigência até
7.8 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma.Janeiro "98.Valor.RS 31.020,00 ( Trinta e Hum Mil, e Vinte Reais ). Dias de
atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.234.A presente despesa coiterá à conta do
orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n"
08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho 98NE56046. de 191)2 98. no valor de RS 4.653.00, natureza de
despesa n°344041, fonte n" 122000000 . Data do apostilamento em 1902. 1998. por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretáric-Executivo do FNDE.
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OT Apostilamento ao com ênio n" 1582 94, firmado entre
o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
9 bA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de UIRAUNA PB. publicado no DOU de 21) 06 94, s igência
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'lité 28 0299. com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
09R. conforme indicação a seguir. Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação- Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 26.580;00 ( Vinte e Seis Mil. e
Quinhentos e Oitenta Reais). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.389.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da L :G 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870122 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9IINE5604T, de 19 02 9R, no valor
de R$ 3.987,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ir 122000000 . Data do apostilamento em
19412/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTE - Secretário-Executivo do ,FNDE.

Apostilamento ao convênio rr 118.95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGRESTINA PE. publicado no DOU de 070695. vigência
até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1 99S, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural. à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 77.712,00 ( Setenta e Sete Mil, e
Setecentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 3.403.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" (18042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56078, de 19 ,0298, no valor
de RS 11.656,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 199000000 , Data do apostilamento em
19/02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 374494. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VARZEA PB, publicado no D.O.0 de 11 01 95, vigência até

Apostilamento ao convênio ir 7882 97. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de AGUA PRETA 'PE, publicado no D.O.0 de 03/12/97,

28'0299, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir:Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 6.944,00 ( Seis Mil, e Novecentos e Quarenta e Quatro
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total de Alunos. 322.A presente despesa correrá
à conta do orçamento da FNDE, código da L'G 15317$, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocatios
recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE56048, de 19 '0298, no valor de R$ 1.041,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 1902 1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de I 998, conforme indicação a seguirObjeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro'98.Valor.R$ 192.502,00 ( Cento e Noventa e
Dois Mil, e Quinhentos e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
7.951 .A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho ir 98NE56079, de 19.02,98, no valor
de RS 28.875,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento ém
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 5781,97. firmado entre-o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de VIEIROPOLIS,PB, publicado no D.O.0 de 2711 0:97,
vigência até 28102199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 20.090,00 ( Vinte Mil, e
Noventa Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 1.001.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870122 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56069, de 19,02,98, no valor de R$ 3.013,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 122000000 . Data do apostilamento em 190211998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio no 897'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de, AGUAS BELAS/PE, publicado no D.O.0 de 02/01/96,
vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 274.752,00 ( Duzentos e Setenta
e Quatro Mil, e Setecentos e Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 7.181.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os.
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56080,
de 19'02,98, no valor de R$ 41.212,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ir 8162197, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ZABELE,PB, publicado no D.O.0 de 04,12,97, vigência até

Apostilamento ao convênio ir 1058'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALAGOINHATE, publicado no D.O.0 de 10/06/94,

28102;99, corno objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
,de proteinas.Cronograma:Janeiro,98.Valor.R$ 7.344,00 ( Sete Mil, e Trezentos e Quarenta e Quatro
Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 234.A presente despesa correrá
à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870122 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de . Empenho n° 98NE56052, de 19,02,98, no valor de R$ 1.101,00, natureza de
despesa n° 344041, fonte n° 122000000'. Data do apostilamento em 19,02,1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 47.188,00 ( Quatenta e Sete Mil,
e Cento e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.124.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE5608- 1, de 19/02/98, no valor
de R$ 7.067,00, natureza de despesa n° 344041, fonte Ir 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio tf 3806;94, finnado entre o ÉUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ABREU E LIMA, PE, publicado no D.O.0 de 11,01,95,
vigência até 28102,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratna.Janeiro,98.Valor.R$ 122.274,00 ( Cento e Vinte e
Dois Mil, e Duzentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 5.419.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°080420427248 .70123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56076, de 19,02,98, no valor
de R$ 18.301,00, natureza de despesa ir 344041, fonte ir 199000000 . Data do apostilamento em
19/0211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° 314'94, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALIANCA'PE, publicado no D.O.0 de 06/05/94, vigência até
28.'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronogratna:Janeiro'98.Valor:R$ 166.808,00 ( Cento e Sessenta e Seis Mil, e Oitocentos e
Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 7.302.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de trabalho n°
08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56082, de 19'02'98, no valor de R$ 25.021,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte ir 199000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ir 15695, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de AFOGADOS DA INGAZE1RA, PE, publicado no DOU de
07'06'95, vigência até 28.'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários-à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas-de proteínas.CronogramaJaneiro,98.Valor.R$ 75.812,00 ( Setenta
e Cinco Mil, e Oitocentos e Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.212.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da CG 153173. Gestão
I 5253, programa de trabalho ir 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56077. de 19;02,98. no valor
de R$ 11.371,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
19 02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ir 788397, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ALTINHO 'PE, publicado no DOU de 03'12'97; vigência até

DA EDUCAÇÃO e

280299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução-do mesmo na exercício de 1998,
conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PN.AE .-garantindo -pelo menos uma refeição diária, com cerca-de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 187.024,00 ( Cento e Oitenta e Sete Mil, e Vinte e Quatro
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.118.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°
080420427248 10123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho tr 98NE56083, de 19'02'98, no valor de RS 28.053,00, natureza
de despesa ir 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em 19'02.'1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n° 414294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de A,..IGELIMPE, publicado no D.O U de 20'01'95, vigência
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Apostilamento ao cons énio n° 372294, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BELEM DE SÃO FRANCISCO,PE, publicado no D.O.0 de

até 28'02.'99.. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramalaneiro'93.Valor:R$ 41 061,00 ( Quarenta e Oito
Mil, e Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.992.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do F INDE, código da UG 1531 .73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56084, de 19'02'98, no valor
de R$ 7.210,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

1 01 95. vigência até 28'02,99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 76.756,00 ( Setenta
e Seis Mil, e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 3.300.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56089, de 19/0198,
no valor de R$ 11.513,00, natureza de despesa n°344041, fonte if 199000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5800'97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARACOIABAIPE, publicado no DOU de 2710'97, vigência

Apostilamento ao convênio tf 477,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BELO JARDIMPE, publicado no D.O.0 de 01/08/96,

até 28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma .Janeiro '98 Valor:R$ 89.312,00 ( Oitenta e Nove Mil,
e Trezentos e Doze Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.854.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56228, de 1902'98, no valor
de R$ 13.396,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
1.9/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

vigência até 28.'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor.R$ 152.974,00 ( Cento e Cinquenta
e Dois Mil, e Novecentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 7.149.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56090.
de l902.'98, no valor de R$ 22.946,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do
apostilamento em 19'02.'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao conv ênio n° 2766:94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ARARIPINAPE, publicado no D.O.0 de 1208,94, s igência

Apostilamento ao convênio n" 414394. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BETANIA 'PE, publicado no D.O,U de 20,9195, vigência até

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro. 98.Valor.R$ 277.656,00 ( Duzentos e Setenta
e Sete Mil, e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letis os. Número Total
de Alunos: 11.546.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173,
Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56085, de 19,02.98,
no valor de R$ 41.637,00, natureza de despesa n°344041. fonte n° 199000000 . Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo-do FNDE.

21'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto . promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas Cronograma-Janeiro'91 Valor:R$ 125.524,00 ( Cento e Vinte e Cinco Mil, e Quinhentos e
Vinte e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.430.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724170123 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56091, de 19.'02.'98, no valor
de R$ 11.128,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1747:94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
e a Prefeitura Municipal de ARCOVERDEPE, publicado no D.0.11 de 24,06,94,
vigência até 28;02,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promoser o atendimento aos alunos matriculados
, na . educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
'de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro,98.Valor:R$ 68.302,00 ( Sessenta e Oito Mil,
e Trezentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos. 3.474.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56086, de 19,02,98, no 'valor
de R$ 10.205,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1054'94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BEZERROS'PE, publicado no D.O.0 de 10/06/94, vigência
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até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1991, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 214.348,00 ( Duzentos e Catorze
Mil, e Trezentos e Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 6 177 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56092, de 19'02.98, no valor
de R$ 32 127,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 1014'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BODOCO'PE, publicado no D.O.0 de 14/03/96, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 0476,96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de BARRE1ROS,'PE, publicado no D.O.0 de 05,07,96, vigência
até 28102,99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro198.Valor.R$ 132.056,00 ( Cento e Trinta e
Dois Mil, e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
5.995.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56087, de l9,0298, no valor
de R$ 19.729,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 .' Data do aposti lamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos. alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro98.Valor:R$ 233.008,00 ( Duzentos e Trinta e Três Mil, e Oito Reais ).
Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.115.A presente despesa correrá à conta
do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
080420427248 70123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56093, de 19'02/98, no valor de R$ 34.938,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 188'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BELEM DE MARIA'PE, publicado no D.O.0 de 25 06 96,

Apostilamento ao convênio tf 17895, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BOM CONSELHO:PE, publicado no D.O.0 de 27106,95,

vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma.Janeiro 9S.Valor.RS 86.272,00 ( Oitenta e Seis Mil, e
Duzentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
2.623.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9SNE56088, de 19.02 98, no valor
de R$ 12.940,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199$, conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogramaianeiro:98.Valor.R$ 158.944,00 ( Cento e Cinquenta
e Oito Mil, e Nos ecentos e Quarenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 6.334.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
1531'3. Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56094,
de 19 02 98, no valor de R$ 23.841.00, natureza de despesa n°344041, fonte n° 199000000 . Data do
apostilamento em 19021998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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.Aposulamento ao com ênto n )r4 94. firmado entre o Ft N DO \. Cio\ u. Di ni N!_n:\ Rimo
a Prefeitura Municipal de BOM JARDIM PE. publicado no D O U de l II 95,
'Orlem ate 2 \ 02 09 , COM o objeux o de indicar os recursos necessanos à execução do mesmo no
exercicio de 1 99 \ . conforme indicação a seguir Obleto promo n er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pre-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural .,i conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PN AE. garantindo pelo menos uma refeição diana. com cerca de $5i,
quilocalonas e 00 gramas de proteínas Cronograma Janeiro 95 Valor RS 15 \ 5 0 .00 ( Cento e .Cinquenta
e Oito \Iil. e Oitocentos e Cinquenta Reais ) Dias de atendimento 200 dias lemos Número Total de
Alunos 6 36 - A presente despesa correra á conta do orçamento do F\ DE, codtgo da UG 153I"3, Gestão
15253. programa de wabalho n ( N1 42 0 42 - 24 n -+1, 123 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
.cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho it 9 sNE560 95. de 1 9 02 98. no \ ator
de RS 23 82-.00. natureza de despesa n'' 34404-1. fonte n" 19900t 101 10 Data do apostilamento em
912 1998. por JOSE ANTONIO CARLETTI - Secretario-Executix o do ENDE.
O EDI C V) e

Apostilamento ao com énio n" 2511 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DL DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BONITO PE. publicado no D OU de 13 0- 94, x igência até
28 02 99. com o objeti‘ o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir Objeto promm er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos unia refeição diária. com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas CronogramaJaneiro 98 ValorRS 145 834.0(1( Cento e Quarenta e Oito Mil. e Oitocentos e
Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento . 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6."55.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE. código da L'G 1531'3. Gestão 15253.
programa -de trabalho n" 080420427248 10123 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56096. de 19(12 98, no valor
de RS 22.325,00. natureza de despesa if 344041. fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
1902 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao com ênio n" 41-86 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BREJAO PE. publicado no D.O.0 de 23 01 95. vigência até
28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promm er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 84.524.0C1 ( Oitenta e Quatro Mil. e Quinhentos e Vinte e
Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.419.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da L'G 153173, Gestão 15253. programa de
trabalho n°08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram
alocados recursos.à conta da Nota de Empenho n" 98NE56097. de 19(12 98. no valor de RS 12.678.00.
natureza de despesa n" 344041. fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 779 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BREJINHO PE. publicado no DOU de 01 12 95, vigência
até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 9R.Valor:RS 61.520;00 ( Sessenta e Hum
Mil, e Quinhentos e Vinte Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
L720.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestào 15.251
programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56098. de 19 02 98. no valor
de RS 9.228.00. natureza de despesa n" $44041. fonte .n" 199000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 35295. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BREJO DA MADRE DE DEUS PE, publicado no D.O.0 de
14 0895. vigência até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998. corifonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição 'diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:RS 118.358,00 ( Cento
e Dezoito Mil, e Trezentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 5.102.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253. programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56099.
de 19 0298, no valor de R$ 17.753,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 199000000 . Data do
apostilamento em 1902 1998, por JOSE ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 7309 97, tinindo entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de BUENOS AIRES PE. publicado no D.O.0 de 01 1297,
vigência até 28 0299. com o objetivo de indicar os reeursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998. conforme indicação a seguir Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e-no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - .PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas Cronograma .Janeiro98.Valor:RS 8, 1 .1.34.00-( -Oitenta e Hum Mil.
é Cento e Trinta e Quatro Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
3 $30 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1-53173. Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08(142(142724870123 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à.conta da Nota-de Empenho tf 98NE56100. de 19 02'98, no alor
de RS 12.171100, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao com ênio n 84 0 "7 , firmado entre o Ft NDO NACIONA1 DE DESENVOLVIMENTO
DA EDI C.AçÃo e a In efenura Municipal de BUQUE PE, publicado no D.O.U. de 03 12 97, vigência até
25 02 99, com o objeth o de Illtiledf os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir Objeto prumos et o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar eito ensino fundamental. da zonas urbana e rural, á conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca cie $50 quilocalorias e 09 gramas
de proternas.Cronograma Janeiro 98 Valor.R$ 417.340.00 ( Quatrocentos e Dezessete Mil. e Trezentos e
Quarenta Reais 1 Dias de atendimento. 200 dias leti x os. Número Total de Alunos. 11.256.A presente
despesa correra a conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253. programa de
trabalho n" 080421142-248 70123 Iniciahnente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos á conta da Nota de Empenho IV 9NNE56 101, de 19 02 98, no salor de RS 62.601,00,
natureza de despesa n' 344041, fonte n" 1990011000 . Data do apostilamento em 19 02 1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLE ITI - Secretario-Executi \ o do FNDE.
Apostilamento ao com ênio n 3243 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CABO DE SANTO AGOSTINHO PE, publicado no D.O.0
de 05 Os 94. \ igència até 28 ti2 99, com o objeth o de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promos-er o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de $50 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor:R$ 613.412,00 (
Seiscentos e Treze Mil, e Quatrocentos e Doze Reais 1. Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número
Total de Alunos. 25.710.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente. para atender os
primeiros 30 dias do cronoorama
.
• foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56220 . .
de 19 02 98, no s ator de RS 92.006.00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 199000000 . Data do
apostilamento em 19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNIDE.

Apostilamento ao convênio n" 1440 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CABROBO PE. publicado no D.O.0 de 17;0694. vigência
até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
199N. conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98,Valor:RS 91.476,00 ( Noventa e Hum Mil,
e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
4.12$.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 0804204272487012$ . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos ã conta da Nota de Empenho n" 98NE56102. de 19/0298, no valor
de RS 13.721,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 706 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAETES PE, publicado no D.O.0 de 27105,94, vigência até
28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos abanos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNA E. garantindo pelo menos uma refeição diária, cora cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas,Cronograrna:Janeiro 98.Valor:RS 193.152.00 ( Cento e Noventa e Três Mil, e Cento e
Cinquenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 5.057.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de ,trabalho n o 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56103. de 19/02/98, no valor
de RS 28.972.00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 809 95.. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CALCADO/PE, publicado no D.O.0 de 11/12/95, vigência
até 28 02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 48034,00 ( Quarenta e Oito
Mil, e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 1.904.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56104. de 19/02/98, no valor
de RS 7.205.00, natureza de despesa .n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19 02'1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao com ênio n" 0504.96, firmado entre O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÀO e a Prefeitura Municipal de CALUMBI, PE, publicado no D.O.0 de 05/07/96, vigência
até 28 02 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promox er o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma.Janeiro . 98.Valor.RS 59.292,00 ( Cinquenta e Nove
Mil, e Duzentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. 1.700.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253. programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56105. de 19,02,98, no valor
de RS 8.893.00. natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19 02199$. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n" 124 96. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMARAGIBE PE, publicado no D.O.0 de 050696.

SEÇÃO 3

31-1-

Apostilamento ao convênio n" 4192/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARNAUBEIRA DA PENHA/PE, publicado no D.O.0 de

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - .PINAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronogratim:Janeiro 98.Valor:RS 200.106,00 ( Duzentos Mil, e
Cento e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 8.510A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de
trabalho n°08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56106, de (902 98, no valor de R$ 30.015,00,
natureza de despesa n°344041. fonte n° 199000000 . Data do apostilatnento em 19 . 021998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

07 , 10 1 97. vigência até 28(1299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da- zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo tnenos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valon.R$ 49.604;00 (
Quarenta e Noi e Mil, e Seiscentos e Quatro Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 2.00I.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho ti" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n"-98NE56219,
de 19 0298, no valor de R$ 7.440,00, natureza de despesa n" 344(141, fonte n" 199000000 . Data do
apostilamento em 1902 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n' 38395. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
a Prefeitura Municipal de CAMOCIM DE SAO FELIX/PE, publicado no D.O.0 de
25/08/95, vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro ,98.Valor:R$ 58.546,00 (
Cinquenta e Oito Mil, e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 2.500.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870123 Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56107,
de 19/02/98, no valor de R$ 8.781,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 112/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARUARU/PE, publicado no D.O.0 de 06/06/95, vigência
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Apostilamento ao convênio n° 3259/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAMUTANGA/PE, publicado no D.O.0 de 07/12/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteín as.Cronograma:janeiro/98.Valor:R$ 41.488,00 ( Quarenta e Htun
Mil, e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 1.768.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho tf 98NE56108, de 19 ,02/98, no valor
de R$ 6.223.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3278/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CANHOTINHO/PE, publicado no D.O.0 de 07/12/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de protein as.Cronograma:Janeiro/98,Valor:R$ 115.800,00 ( Cento e Quinze
Mil, e Oitocentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.708.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56109, de 19/02/98, no valor
de R$ 17.370,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 691/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CAPOEIRAS/PE, publicado no D.O.0 de 27/05/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas .Cr onograma:Janeiro/98.Valor:R$ 114.206,00 ( Cento e Catorze
Mil, e Duzentos e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.567.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56110, de 19/02/98. no valor
de R$ 17.130,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 738/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CARNAIBATE, publicado no D.0.1.1 de 21-11
:95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas. Cronograrnarjaneiro98.Valor:RS 134.756,00 ( Cento e Trinta e
Quatro Mil, e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número
Total de Alunos: 3.567.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG
153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56111.
de 19/02/98, no valor de R$ 20.213,00, natureza de despesa n' 344041, fonte n° 1990000(10 Data do
apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.
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até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca , de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograina:Janeiro/98.Valor:R$ 434.346,00 ( Quatrocentos e
Trinta e Quatro Mil, e Trezentos e Quarenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos.
Número Total de Alunos: 17.908.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da
UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os
primeiros 30 dias do cronograma, foram aluados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56112,
de 190198, no valor de R$ 64.899,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do
apostilamento em 19;02 , 1998, por JOSÉ ANT-ONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 5068/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CASINFIAS/PE, publicado no D.O.0 de 16/10/97, vigência
até 28'02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 91.462,00 ( Noventa e Hum Mil,
e Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.920.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870123 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56225, de 19/02/98, no valor
de R$ 13.719,00, natureza de despesa n° 344041. fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 857/94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CATENDE/PE, publicado no DOAI de 01/06/94, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exeréício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 209.692,00 ( Duzentos e Nove
Mil, e Seiscentos e Noventa e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 6.230.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56113, de 19. 102/98, no valor
de R$ 31.362,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n° 3353/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CHÁ DE ALEGRIA/PE, publicado no D.O.0 de 11/09/97.
vigência até 28/02199, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária. com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas,Cronograrna:Janeiro/98.Valor:R$ 93.786,00 ( Noventa e Três Mil,
e Setecentos e Oitenta e Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3.920.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56 114, de 19/02/98, no valor
de R$ 14.067,00, natureza de despesa if 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.
Apostilamento ao convênio n" 034,95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CHÁ GRANDE. PE , publicado no D.O.0 de 09105/95,
vigência até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do Mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promox er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE. garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro 98.Valor:RS 104.958,00 ( Cento e Quatro
Mil, e No x ecentos e Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos. -4.774.A presemédespesa correrá à conta do-orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronourama, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho rf 98NE56115, de 19 02 , 98, no valor
de R$ 15.743,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
19/02 1998, por JOSÉ ANTONIO CA RLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio IV 4230 9 7 , firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CONDADO PE, publicado no DOU de ON 10 97. vigência
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Apostilatnento ao convênio n" 448 95. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO-e a 'Prefeitura Municipal de ESCADA PE, publicado no D.O.0 de 06-09/95, vigência até

até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas CronograinaJaneiro'98.Valorld 65.550,00 ( Sessenta e Cinco
Mil, e Quinhentos e Cinquenta Reais ) Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
3 016.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870123 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograrna, foram alocados recursos à-conta-da Nota de Empenho-n° 98NE56116. de 190298, no valor
de R$ 9832,0)). natureza de despesa n" 344041. fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
L9-02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ,ENDE.

28 02 09, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto. promox er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronourama.Janeiro 98.Valor.RS 228.358,00 ( Duzentos e Vinte e Oito Mil, e Trezentos e
Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de Alunos: 10.043.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 080420427248701_23 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o" 98NE56121, de 19,02i98, no valor
de R$ 34.217,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
19702; 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 4187 .94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CORRENTESPE, publicado no D.O.0 de 23101'95, vigência

Apostilamento ao convênio n" 4213 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de EXUPE, publicado no DOU de 23,01/95, vigência até

até 28-0299. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1999, conforme indicação a seguir Objeto • promover atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro .9M.Valor:R$ 106.696,00 ( Cento e Seis Mil, e
Seiscentos e Noventa e Seis Reais ) Dias de atendimento- 200 dias letivos. Número Total de Alunos.
4.325.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 080420427248' 70123 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta-da Nota de Empenho n" 981\1E56117, de 19 02 98, no valor
de R$ 16.004,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
1902
i . 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDE.

28102.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor,R$ 226.812,0(1 ( Duzentos e Vinte e Seis Mil, e Oitocentos e
Doze Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.308.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FINDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho tf
08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho o" 98NE56122, de 19 02 98, no valor de R$ 34.016,00, natureza
de despesa n" 344041, fonte if 199000000 . Data do apostilamento em 19!02 , 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n" 3914 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLvtmENTO
DA EDUCAÇÃO-e a Prefeitura Municipal de CUMARU PE, publicado no D OU de 121)1 95, vigência até
28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 35 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro '98.Valor.R$ 11 -7 .236,00 ( Cento e Dezessete Mil, e Duzentos e Trinta e
Seis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3 1)19.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do ENDE. código da UG 1531'3, Gestão 1-5253. programa de trabalho n"
08042042724870123 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do cronograma. foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56118, de 190298, no valor de R$ 1 7 5X5,00, natureza
de despesa n" 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em 19'02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilatnento ao convênio n" 2653 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FEIRA NOVA 'PE, publicado no D.O.0 de 22/07/94,

Apostilamento ao convênio o' 1483 94. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

vigência até 28.02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1098, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valor.R$ 73.128,00 ( Setenta e Três Mil,
e Cento e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.252.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 -dias do
cronograma, foram ale Jados recursos à conta da Nota de Empenho if 98NE56123, de 19,0298, no valor
de R$ 10.969,00, na,ureza de despesa o' 344041, fonte o" 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CUPIRA PE, publicou) no DOU de 17 06'94, igência até

Apostilamento ac c,ms ônio o' 4231 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Preftitura Municipal de FERREIROS, PE, publicado no D.O.0 de 08;10,97, vigência

28'02.'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1999,
conforme indicação a seguir.Objeto- promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e-09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro'98.Valor:R$ 95.458.00 ( No\ enta e Cinco Mil, e Quatrocentos e
Cinquenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos . 4.015 A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da IJG 153173, Gestão 15253,
programa de -trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56119. de 190299, no valor
de R$ 14.318,00, natureza de despesa n" 344041, fonte o' 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28 0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos unta refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.CronogramaJaneiro.98.Valor,R$ 66.480,00 ( Sessenta e Seis Mil,
e Quatrocentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.705.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente. para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna. foram. alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56124, de 19;02:98, no valor
de R$ 9.950,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 507'95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de CUSTODIAPE, publicado no DOU de 210095. vigência

Apostilamento ao convênio n" 1574,94. Firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FLORES:PE, publicado no DOU de 200694, vigência até

até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998. conforme indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98.Valor.R$ 204.110,00 ( Duzentos e Quatro
Mil, e Cento e Dez Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 8.265.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1531 73, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE56120, de 1902'98, no valor
de R$ 30.616.00, natureza de despesa tf 344041, fonte n° 199000000 . Data do " apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promov er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma.Janeiro 98.Valor.R$ 171.296,00 ( Cento e Setenta e Hum Mil, e Duzentos e
Noventa e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.379.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 080421)42724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56125. de 19:02;98, no valor
de R$ 25.694,00, natureza de despesa o" 344041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
19/0221998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio o' 4141'94, Firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de DORMENTES 'PE, publicado no DOU de 20 01 95,

Apostilamento ao convênio n' 1555 94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de FLORESTAPE, publicado no D.O.0 de 20/06/94, vigência

vigência até 28'02 , 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto- promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro'98 Valor:R$ 74.662,00 ( Setenta e Quatro
Mil, e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos, Número Total de
Alunos 3.381 A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da L'G 153173. Gestão
15253. programa de trabalho n°08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56221, de 19'02 98, no valor
de R$ 11.199,00, natureza de despesa if 344041. fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
1902: I 998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE.

até 28'02'99. com o objetivo de indicar os recursos necesssrios à execução do mesmo no exercício de
1998. confonne indicação a seguir.Objeto. promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com ,cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Croliograma.Janeiro 98.Valo,R$ 68.690,00 ( Sessenta e Oito Mil,
e Seiscentos e Noventa Reais ). Dias de atendimento, 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.119.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE. código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56126, de 19,02,98, no valor
de R$ 10.303,00, natureza de despesa n" 344041, fonte ir 199000000 . Data do apostilamento em
19/02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Apostilamento ao convênio n' 78R5 97, Firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GAIvIELEIRA PE, publicado no DOU de 04 12 97, vigência

até 28 ; 02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir Objeto • promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cetca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro •98.Valor:R$ 137.934,01) ( Cento e Trinta e
Sete Mil, e Novecentos e Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total
de Alunos: 5.576.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173.
Gestão 15253. programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram atacados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56127, de 19 02 98,
no valor de R$ 20,690,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento
em 19 102/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional -Ere
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro 98.Valonld 189.322,00 ( Cento e Oitenta e
Nos e Mil, e Trezentos e Vinte e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 7.7 14.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 1-53173, Gestão
15253, programa de trabalho o" 080420 ,1272=4q t )123 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56132, de 19 . 0298, no valor
de R$ 28.398,00, natureza de despesa tf 344041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
191)2 . 199N, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n' 1961:94, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IATI. PE . publicado no D.O,U de 28/06/94, vigência até

Apostilamento ao convênio n° 1457/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GARANHUNS/PE, publicado no D.O.0 de 17 06 94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, confonne indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana .e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograrria:Janeiro/98.ValonR$ 233.808,00 ( Duzentos e Trinta
e Três Mil, e Oitocentos e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
10.034.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho tf 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56128, de. 19/02/98, no valor
de R$ 33.872,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28 . 02 99, com o objetivo_de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro198.Valor.R$ 159.380,00 ( Cento e Cinquenta e Nove Mil, e Trezentos e
Oitenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.247.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724870123 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de -Empenho n° 98NE56133, de 19/02/98, no valor de R$ 23.889.00,
natureza de despesa n°344041, fonte ri° 199000000 . Data do apostilatnento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 006/96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBIMIRIM/PE, publicado no D.O.0 de 19/01/96, vigência até
Apostilamento ao convênio n° 3195/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GLORIA DO GOITA/PE, publicado no D.O.0 de 29/11/94,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de.1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.ValonR$ 99.378,00 ( Noventa e Nove
Mil, e Trezentos e Setenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 4.036.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56129, de 19/02/98, no valor
de R$ 14.906,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar -PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 87.440,00 ( Oitenta e Sete Mil, e Quatrocentos e Quarenta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.726.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56134, de 19/02/98, no valor de R$ 13.116,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998. por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° 3366/94, firmado entre- o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IBIRAJUBA/PE, publicado no D.O.0 de 20/12/94, vigência
Apostilamento ao convênio n° 998/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GOIANA/PE, publicado no D.O.0 de 10/06/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998.
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar ê no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograrna:Janeiro/98.Valor:R$ 422.134,00 ( Quatrocentos e Vinte e Dois Mil, e Cento e
Trinta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 17.343.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56130, de 19/02/98, no valor
de R$ 63.318,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI -Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguirObjeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, coni cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 81.596,00 ( Oitenta e Hum Mil,
e Quinhentos e Nov enta e Seis Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.245.A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho o' 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56135, de 19/02/98, no valor
de R$ 12.239,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 1003/94, firmado entre. o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IGARASSU/PE, publicado no D.O.0 de 10/06/94, vigência
Apostilamento ao convênio n° 4188/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GRANITO/PE, publicado no D.O.0 de 23/01/95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 46.604,00 ( Quarenta e Seis Mil, e Seiscentos e Quatro
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: I .863.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta dá Nota de Empenho n° 98NE5613 , de 19/02/98, no valor de R$ 6.990,00, natureza de
despesa n°344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO
CARLETfl - Secretário-Executivo do FNDE.

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma: "Janeiro198.Valor:R$ 218.600,00 ( Duzentos e
Dezoito Mil, e Seiscentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
9.896.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho o' 98NE56136, de 19/02/98, no valor
de R$ 32.790,00, natureza de despesa tf 344041, fonte tf 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo-do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 141/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IGUARACl/PE, publicado no D.O.0 de 07/06/95, vigência
Apostilamento ao convênio n° 4200/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de GRAVATA/PE, publicado no D.O.0 de 23.01;95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação

até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.CronogramaJaneiro;98.Valor:R$ 59.392,00 ( Cinquenta e Nove
Mil, e Trezentos e No‘ enta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de
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Alunos. 2.469,A presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da UG 1531 -73, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56137, de 19 t12 98, no s alor
de RS 8.908 Ou, natureza de despesa ir' 344041, fonte ir 199ori0000 , Data do apostilamento em
19 02 -1998, por JOSÉ ANTONIO-CARLETTI Secretario-Executiv o do I.NDE

Apostilamento ao convênio n' 406 95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOL \ INIENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de INAJÁ PE, publicado no D.O.0 de 3o 0895. igênci a ate
28,02 :99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas:Cronogramaijaneiro98.Valor:RS 73.260,00 ( Setenta e Três Mil, e Duzentos e Sessenta
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.1-71.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n"
08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56138, de 19 02 98, no valor de RS 10.989.00, natureza
. 1998. por JOSÉ
de despesa tf 344041, fonte n' 199000000 . Data do apostilamento em 1902
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio ri° 50895, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de INGAZEIRA/PE, publicado no D.O.0 de 21/09/95, vigência
até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 34.128,00 ( Trinta e Quatro Mil,
e Cento e Vinte e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 975.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56139. de 19 02 98, no alor
de R$ 5.119.00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
1910211998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executis o do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 20995. finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de IPUBI PE. publicado no D.01: de 07 07 95, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta cio Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Va1or:R$ 171.268,00 ( Cento e Setenta e Hum Mil, e Duzentos e
Sessenta e Oito Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.757.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota cre Empenho IV 98NE56140, de 19/02,98, no valor
de R$ 25.675,00, natureza de despesa n° 344041, fonte ti° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1 - Secretário-Executivo do ENDE.

Apostilamento ao convênio n° 1447/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITACURUBA , PE, publicado no D.O.0 de 17/0694, vigência

até 28/02/99, com o objetiva de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 3'50
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogrania:Janeiro98.Valor:R$ 16.274.00 ( Dezesseis Mil, e
Duzentos e Setenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
676.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253.
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56141, de 19/02,98, no alor
de RS 2.441.00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n' 336897. firmado entre o FU:N930 NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de 1TAIBA PE. publicado no D.0.1: de 11(19 97, igência até
28.'0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto, promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteinas.Cronograma:Janeiro98.ValoriRS 238.416,00 ( Duzentos e Trinta e Oito Mil, e Quatrocentos
e Dezesseis Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 6.162.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173. Gestão 15253, programa de
trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho II" 98NE56142, de 9 0298, no valor de R$ 35 762,00,
natureza de despesa n" 344041, fonte ir' 1990000t11) . Data do apostilamento em 19 02 1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do ENDE
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Apostilamento ao convênio n" 0793 96, firmado entre o FUNDO-NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAMARACA PE, publicado no D.O.0 de 041296,
sigência ate 28 o2. 99, com o objetis o de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 199`,, conto= indicação d seguir Objeto promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental. da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos unia refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e o9 gramas de proteinas.Cronograma:Janeiro 98.ValonRS 38.048,00 ( Trinta e Oito Mil, e
Quarenta e Oito Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos Número Total de Alunos: I .738.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do ENDE, código da L TG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 0N042042 1 24"0123 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56143, de 19 0298. no valor
de R$ 5207,00, natureza de despesa n" $44041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
19 . 02 1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 262$94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO, e a Prefeitura Municipal de ITAPETIM PE, publicado no D.O.0 de 22/0794.. vigência
até 28 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e-09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.ValonR$ 77.400.00 ( Setenta e Sete Mil, e
Quatrocentos Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.118.A presente
despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de
trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram
alocados recursos à conta da Nota de Empenho ri" 98NE56144, de 19/02/98, no valor de R$ 11.610,00,
natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 11495, finnado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAPISSUMA 'PE, publicado no D.O.0 de 06/06/95,
s igência até 25 02 99. com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguirObjeto. promos er o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 54.402,00 ( Cinquenta e Quatro
Mil, e Quatrocentos e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos:
2.500.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FINDE, código da UG 153173. Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 9814E56145, de 19.'02'98, no valor
de R$ 8.160,00, natureza de despesa n" 344041. fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
1902.1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 0681'96, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de ITAQUITINGA lPE, publicado no D.O.0 de 31/07/96,
vigência até 280299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas,Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 105.704,00 ( Cento e Cinco Mil,
e Setecentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.422.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56146, de 19/02/98, no valor
de R$ 15.855,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n" 4144/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, publicado no D.O.0
de 20 101'95, vigência até 28 ;0299, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do
mesmo no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.ValonR$ 1,149.204.00 (
Hum Milhão, Cento e Quarenta e Nove Mil, e Duzentos e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias
letivos. Número Total de Alunos. 33.740.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE,
código da UG 153173. Gestão 15253, programa de trabalho n°1)8042042724870123 . Inicialmente, para
atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n'
98NE56147, de 19)12 98, no valor de R$ 172.162.00, natureza de despesa n" 344041, fonte ri'
199006000 . Data do apostilamento em 19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - SecretárioExecutivo do ENDE.

Apostilamento ao com ênio n' 5069 97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JAQUEIRA PE. publicado no D.O.0 de 16.10:97, vigência
até 28 02 99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de
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1 998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação
pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de $50
quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogrtuna:Janeiro 98,Valor:R$ 84,460,00 ( Oitenta e Quatro
Mil, e-Quatrocentos e Sessenta Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letiv os. Numero Total de Alunos;
2.311.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153-173. Gestão 1525$,
programa de trabalho n" 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma. foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98 NE56226, de 19 02 98, no valor
de R$ 12.669,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n" 199000000 Data do apostilamento em
19-02-1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI Secretário-Executivo do FNDF

Apostilamento ao convênio n' 11395, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JATALTBA/PE, publicado no DOU de 06 06'95, vigência até
28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos urna refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de proteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 151.564,00 ( Cento e Cinquenta e Hum Mil, e Quinhentos
e Sessenta e Quatro Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 4.179.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronogratna, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56148, de 19/02/98, no valor
de R$ 22.734,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.
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Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, .00rn
cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas de proteinas.Cronogramo:Janeiro/98.Valor:R$ 88.290,00 ( Oiteuta
e Oito Mil. e Duzentos e Noventa Reais >. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 3.651.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n" 08042042724870123 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma foram alceados recursos à conta da Nota de Empenho n" 98NE56151, de 19/02198, no valor
de RS 13.243,00. natureza de despesa 344041, fonte n" 199000000 . Data do apostilamento em
19 02 1998. por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio a" 3 717 94. firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA DO OURO , PE, publicado no D.O.0 de 11/01/95,
vigência até 28/02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1995, conforme indicação a seguirObjete: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro 98.Valor:R$ 73.214,00 ( Setenta e Três Mil,
e Duzentos e Catorze Reais 1. Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.922.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n' 08042042724870123 Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho rf 98NE56152, de 19,02/98, no valor
de R$ 1(1.982,00, natureza de despesa n" 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETT1- Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio n° 375/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA DOS GATOS/PE, publicado no D.0.0 de 17/08/95,
Apostilamento ao convênio n° 4145/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JOAO ALFREDG'PE, publicad, no D.O.0 de 200195,
vigência até 28'02'99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma:Janeiro.'98.Volor:R$ 159.662,00 ( Cento e Cinquenta
e Nove Mil, e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letiv os. Número Total
de Alunos: 6.367.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 15317$,
Gestão 15253, programa de trabalho n°08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30
dias do cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56149, de 19/02/98,
no valor de R$ 23.949,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 , Data do apostilamento
em 19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculado -sna educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 0 9 gramas de proteinas.Cronogramaianeiro '98.Valor:R$ 91.880,00 ( Noventa e _Hum Mil,
e Oitocentos e Oitenta Reais ). Dias de atendimento. 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 2.458.A
presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253,
programa de trabalho n° 08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n o 98NE56153, de 19/'02,98, no valor
de R$ 13 782,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19'02/(998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

Apostilamento ao convênio a' 501 1/97, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA GRANDE/PE, publicado no D.O.0 de 16/10/97,

Apostilamento ao convênio n° 909/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de JUREMAPE, publicado no D.O.0 de 06/06/94, vigência até
28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no exercício de 1998,
conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados na educação préescolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350 quilocalorias e 09 gramas
de p roteínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 114.804,00 ( Cento e Catorze Mil, e Oitocentos e Quatro
Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de Alunos: 3.211.A presente despesa
correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão 15253, programa de trabalho n°
08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do cronograma, foram alocados
recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56150, de 19/02/98, no valor de R$ 17.220,00, natureza
de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em 19/02/1998, por JOSÉ
ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de proteínas.Cronograma : Janeiro/98.Valor:R$ 127.272,00 ( Cento e Vinte e
Sete Mil, e Duzentos e Setenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 'dias letivos. Número Total de
Alunos: 5 125.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56224, de 19/02/98. no valor
de R$ 19.090,00, natureza de despesa n° 344041, fonte tf 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Secretário-Executivo do FNDE.

RETIFICAÇÃO
No Extrato do Convênio n° 9133/97, da APAE de Santo Antônio de Caiuá/PR, publicado no D.O. de 31/12/97,
Seção 3, pág. 28848; ONDE SE LÊ: Tereza Mataroli Simões Garrido, Presidenta, CPF n." 208.436 409-44; LEIASE: Maurilio José Luzia, Presidente, CPF n.° 424.484.769-34.
Em 10/03/98.

Apostilamento ao convênio n° 005/95, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA DO CARRO/PE, publicado no D.O.0 de 25/04/95,
vigência até 28/02/99, com o objetivo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo no
exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos matriculados
na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, garantindo pelo menos uma refeição diária, com cerca de 350
quilocalorias e 09 gramas de pr ote ínas.Cronograma:Janeiro/98.Valor:R$ 61.242,00 ( Sessenta e Hum
Mil, e Duzentos e Quarenta e Dois Reais ). Dias de atendimento: 200 dias letivos. Número Total de
Alunos: 2.692.A presente despesa correrá à conta do orçamento do FNDE, código da UG 153173, Gestão
15253, programa de trabalho n°08042042724870123 . Inicialmente, para atender os primeiros 30 dias do
cronograma, foram alocados recursos à conta da Nota de Empenho n° 98NE56217, de 19/02/98, no valor
de R$ 9.186,00, natureza de despesa n° 344041, fonte n° 199000000 . Data do apostilamento em
19/02/1998, por JOSÉ ANTONIO CARLETTI- Secretário-Executivo do FNDE.

(Of. s/n9)

Universidade Federal da Bahia
EDITAL DE 5 DE MARÇO DE 1998
HOMOLOGAÇÃO DE INSCRITOS

O Reitor da Universidade Federal da Bahia-, atendendo ao disposto no item VI do Edital n° 04/97 para Concurso
de Professor Auxiliar publicado em D.O.U. de 15.10.97, torna pública a relação de candidatos inscritos no referido
Concurso e que tiveram seus nomes homologados pelo Conselho Departamental.
ESCOLA DE ENFERMAGEM

Apostilamento ao convênio n° 3768/94, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO e a Prefeitura Municipal de LAGOA DO ITAENGA/PE, publicado no D.O.0 de
11/01/95, vigência até 28/02/99, com o objetiVo de indicar os recursos necessários à execução do mesmo
no exercício de 1998, conforme indicação a seguir.Objeto: promover o atendimento aos alunos
matriculados na educação pré-escolar e no ensino fundamental, da zonas urbana e rural, à conta do

Departamento: Enfermagem Comunitária
Matéria: Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança e Adolescente
ANA CRISTINA URBANO E SILVA
EDILENE OLIVEIRA SANTOS
EDNA JESUS DE CARVALHO
EDNIR ASSIS SOUZA
ETELVINA SOUZA RIBEIRO
HILDETE FREITAS DA SILVA
JOSENILDA SANTOS DO ROSÁRIO FERNANDES
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JOSETE FRANÇA SILVA
MAL' GOMES DE OLIVEIRA
PATRICIA MARIA MONTEIRO MARQUES
PATRÍCIA MONTEIRO PINTO DE CARVALHO
SÔNIA LORENA SOEIRO ARGOLLO
VICENTINA LAURAtóB0 SILVA
WALDIRENE SAPUCAIA DO VALLE
ZORAIDE VIEIRA CRUZ
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EDITAL N9 3 5 , DE 6 DE MARÇO DE 1998
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no exercício da Reitoria, faz público que
estarão abertas nos horários das 08 as 12 horas e das 14 as 16 horas, no período de 12 a 20/03/98, na
Secretaria do Instituto de Ciências Biológicas, Compus II. Fone: 062-(821-1078), em Goiânia - Goiás, as
inscrições ao processo Seletivo Simplificado para a contratação de 01 (um) professor substituto, em
regime de 40 (quarenta) horas semanais, para um período de 12(doze) meses, a partir da data de
publicação da Portaria no D.O.U., na disciplina de Anatomia Humana.(Processo n° 23070.000332/9834).
LUIZ FELIPPE PERRET SERPA
PAULO ALCANFOR X IMENES

(Of. n9 129/98)

EDITAL N9 3 6 , DE 6 DE MARÇO DE 1998

Universidade Federal de Goiás
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 23070.017168/97-96; Objeto: Pagamento de despesas com Transporte aéreo de cargas internacionais,
Contratada: VARIG - Viação Aérea Rio Grandense S/A; Contratante: Universidade Federal de Goiás; Fundamento
Legal: Lei 8.666/93, Art. 24/ inciso IV; Ato de Dispensa: 08.12.97 por livoleide Machado de Castro e Souza - PróReitora de Administração e Finanças/UFG; Ratifição: 08.12.97 pelo Prof. Ary Monteiro do Espírito Santo Monteiro
do Espírito Santo - Reitor da UFG.

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no exercício da Reitoria, faz público que
estarão abertas nos horários das 08 as 11 e das 13 as 17 horas, no período de 11 a 13/03/98, na
Secretaria da Faculdade de Nutrição, Compus I. Fone: 062-(202-3537), em Goiânia - Goiás, as
inscrições ao processo Seletivo Simplificado para a contrafação de 01 (um) professor substitutom em
regime de 20 horas semanais, para um período de 12(doze) meses, a partir da data de publicação da
Portaria no D.O.U., na área: Nutrição Clinica(Processo n° 23070.000805/98-94).
PAULO ALCANFOR XIMENES

RETIFICAÇÃO
EDITAL N9 30, DE 6 DE MARÇO DE 1998
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no exercício da Reitoria, faz público que
estarão abertas nos horários das 08 às 11 e das 13 às 17 horas, no penado de 11 a 13/03/98, na
Secretaria do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. Campus I. Fone: 062-(261-6497). em
Goiânia - Goiás, as inscrições ao processo Seletivo Simplificado para a contratação de 03(três,
professores substitutos, para um período de 12(doze) meses, a partir da data de publicação da
Portaria no D.O.U. (Processo n° 23070.000816/98-19(.
DISCIPLINA
CARGA HORÁRIA
QUANTIDADE
Dermatologia
40 horas
01
Epidemiologia
40 horas
01
Doenças Infecciosas
40 horas
01

No Edital n°018/98. de 11 de fevereiro de 1998, publicado no D.O.U. de 13/02/98, seção III, pág. 316,
onde lê-se Área: Literatura Portuguesa e Linguística, Disciplina: Língua Portuguesa; Quantidade: 02
vagas; leia-se: Área: Literatura Portuguesa e Linguistica, Disciplina: Língua Portuguesa; Quantidade: 03
vagas; excluindo a vaga da Área: Teoria e Literatura, Disciplina: Literatura Portuguesa; Quantidade: 01
vagas.
(Of.. n9 12/98)

Prefeitura Universitária
AVISOS DE LICITACÃO
CONVITE N9 7/98

PAULO ALCANFOR X IMENES

EDITAL N9 3 1 , DE 6 DE MARÇO DE 1998
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. no exercício da Reitoria, faz público que
estarão abertas nos horários das 08 às 11 e das 14 às 17 horas, no período de 16 a 27/03/98, na
Secretaria da Faculdade de Educação, Compus 1, Fone: 062-(202-2118), em Goiânia - Goiás, as
inscrições ao processo Seletivo Simplificado para a contratação de 01 (um) professor substituto, em
regime de 20 horas semanais, para a discliplina: Educação Brasileira(Processo n° 23070.000687/98-60).

PAULO ALCANFOR XIMENES

OBJETO: Empenho Estimativo para cobrir despesas com locação de caminhão para transporte diversos, pá
mecânica, motoniveladora, caminhão munk, caminhão 3/4, caminhão truque, caçamba e retroescavadeira para
atender as Unidades Órgãos da UFG, durante o exercício de 1998. TIPO: Menor Preço. ABERTURA: 18.03.98,
às 8:30 (oito horas e trinta minutos). LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Universitária, à Avenida
Universitária n° 1593, Setor Universitário - Goiânia-Goiás. Edital, Anexos e informações no mesmo local. Fone:
(062) 202.1110. Fax: (062) 202.0375.

CONVITE N9 8/98
OBJETO; Contratação de serviços de manutenção dos elevadores da Faculdade de Odontologia/Farmácia e
Biblioteca Central, para o exerício de 1998. TIPO: Menor Preço. ABERTURA: 18.03.98, às 9:30 (nove horas e
trinta minutos). LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Universitária, à Avenida Universitária n° 1593, Setor
Universitário - Goiânia-Goiás, Edital, Anexos e informações no mesmo local. Fone: (062) 202.1110. Fax: (062)
202.0375.
MÁRCIO
MÁRCIO IVO DO NASCIMENTO
P residente da CPL
Em exercício

EDITAL N9 3 3 , DE 6 DE MARÇO DE 1998
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no exercício da Reitoria, faz público que
estarão abertas nos horários das 08 as 11 e das 13 as 17 horas, no período de 16 a 20/03/98, na
Secretaria da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia , Campus 11, Fone: 062-(821-1335), em
Goiânia - Goiás, as inscrições ao processo Seletivo Simplificado para a contratação de 03(três)
professores substitutos, paro um período de 12(doze) meses, a partir da data de publicação da
Portaria no D.O.U.
DISCIPLINA
CARGA HORÁRIA
Edição Jornalística
40 horas
(Processo n° 23070.004697/9784)
Redação, comentário e
-40 horas
Narração em Televisão
(Processo n° 23070.000575/9836)
Teoria da Imagem
40 horas
(Processo n° 23070.000573/9819)

QUANTIDADE
PRÉ-REQUISITOS
01
Graduação em Jornalismo e
experiência mínima de três anos em
Jornalismo impresso.
01
Graduação e/ou pós-graduação em
Comunicação Social e experiência
mínima de três anos em televisão.
01

Graduação em qualquer área do
conhecimento e experiência minima
de três anos em Publicidade e
Propaganda; e/ou pós-graduaçãoen
área específica da teoria da
imagem.

PAULO ALCANFOR XIMENES

EDITAL N9 34, DE 6 DE MARÇO DE 1998
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. no exercício da Reitoria, faz público que
estarão abertas nos horários das 10 as 12 e das 14 as 16 horas, no periodo de 16 a 18;03/98. no
Secretaria da Faculdade de Letras, Compus II, Fone: 062-(821-1160), em Goiânia - Goiás. as inscriçoe5
ao processo Seteti,./0 Simplificado para a coni r atação de 01 (um) Professor Substiti—c em regime de 40
horas semanais. por 12/doze( meses a par fir da publicação da P ortaria de Contrafação no C.G.U..
para a área: Espanhol. Disciplina: Espanhol(Processo n°23070.000829/98-52).

PAULO ALCANFOR XIMENES

(Of. ri ,: 1

3-

Universidade Federal de Minas Gerais
EDITAL NO 1 3 , DE 3 DE MARÇO DE 19 9 8

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais toma público que, consoante os prazos abaixo
especificados, contados da publicação deste Edital, serão recebidas inscrições de candidatos aos concursos para preenchimento
de vagas de PROFESSOR AUXILIAR, PROFESSOR ASSISTENTE E PROFESSOR ADJUNTO, lotadas nesta Universidade
e destinadas is Unidades abaixo relacionadas, de acordo com a seguinte discriminação:
PROFESSOR AUXILIAR
UNIDADE Escola de Música Departamento Teoria Geral da Música. Número de Vagas 01 (uma). Prazo de inscrição. 45
(quarenta e cinco) dias. Provas: Escrita, Prática, Didática e Julgamento de Títulos. Arca de Conhecimento: Regência.
Titulação Graduação em Música/Regência.
UNIDADE. Faculdade de Ciências Econômicas. Departamento: Ciências Contábeis. Número de Vagas: 02 (duas). Prazo de
inscrição 30 (trinta) dias. Provas. Escrita, Didático e Julgamento- de Títulos. Área de Conhecimento: Contabilidade Geral.
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais. Titulação: Graduação em Ciências Contábeis.
UNIDADE Núcleo de Ciências Agrárias. Departamento: Ciências Básicas. Número de Vagas: 01 (uma). Prazo de inscrição:
30 (trinta) dias Provas. Escrita, Didática e Julgamento de Títulos. Área de Conhecimento, História. Regime de Trabalho: 20
(vinte) horas semanais.
PROFESSOR ASSISTENTE
UNIDADE: Escola de Educação Física, Departamento Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Número de Vagas: 01 (uma).
Prazo de inscrição. 45 (quarenta e cinco) dias. Provas: Escrita, Didática e Julgamento de Títulos. Área de Conhecimento:
Terapia Ocupacional.
UNIDADE Escola de Enfermagem Departamento Enfermagem Aplicada. Número de Vagas 01 (uma). Prazo de. inscrição
90 (noventa) dias Provas Escrita, Didática e Julgamento de Titulos Área de Conhecimento: Administração em
Enfermagem, Titulação: Enfermeiro com Mestrado.
UNIDADE. Escola de Engenharia, Departamento. Engenharia de.Produçào. Número de Vagas. 01 (uma). Prazo-de inscrição.
30 (trinta) dias Provas Escrita, Didática e Julgamento de-Títulos. Área de Conhecimento. Economia-Industrial - Gestão da
Produção.
UNIDADE' Faculdade de Ciências Econômicas, Departamento: Ciências Econômicas. Número de Vagas: 01 (uma). Prazo de
inscrição 30 (trinta) dias. Provas: Escrita, Didática e Julgamento de Titulos. Área de Conhecimento: Teoria Econômica,
PROFESSOR ADJUNTO
UNIDADE Escola de Engenharia. Departamento: Engenharia Mecânica. Número de Vagas: 01 (uma). Prazo de inscrição:

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

DIÁRIO OFICIAL

120 (cento e vinte) dias. Provas- Exposição Oral e Julgamento de Títulos Area de Conhecimento Projetos Mecânicos CAD/CAE
UNIDADE Faculdade de Educação Departamento Administração Escolar Numero de Vagas 01 (uma) Prazo de inscnção
30 (trinta) dias. Provas. Escrita com argüição oral e Julgamento de Titulos Área de Conhecimento. Política de Administração
dos Sistemas de Ensino
UNIDADE: Faculdade de Letras Departamento Letras Vemaculas, com exercido no COLTEC Número de Vagas 01
(uma) Prazo de inscrição. 120 (cento e vinte) dias Provas Didática, Exposição/Arguição Oral e Julgamento de Tnulos Área
de Conhecimento Lingua Portuguesa e Literatura Brasileira
UNIDADE . Faculdade de Medicina Departamento Pediatria Número de Vagas 01 (urna). Prazo de inscrição 120 (cento e
vinte) dias Provas. Didática e Julgamento de Títulos Área de Conhecimento Pediatria
UNIDADE . Instituto de Ciências Exatas Departamento Fisica Numero de Vagas 01 (uma). Prazo de inscrição 30 (trinta)
dias, Provas . Julgamento de Títulos e Apresentação oral, na forma de seminário, de um projeto de pesquisa versando sobre
Formação Estelar, Estrutura Estelar, Evolução Estelar, Meio Interestelar, com duração de 50 (cinqüenta) a 60 (sessenta)
minutos, seguida de Arguição Oral, com duração máxima de 150 (cento e cinquenta) minutos. Nesta prova o candidato será
avaliado sob quaisquer aspectos relativos ao projeto e sua viabilidade no Departamento, nos seus conhecimentos básicos de
Fisica e na sua capacidade científica e didática O projeto deverá ser entregue em forma escrita, em 07 (sete) exemplares, até a
data de encerramento das inscrições, e Julgamento de Títulos. Área de Conhecimento: Astrofisica Estelar e do Meio
Interestelar. Titulação. Doutor em Física.
1.1. As inscrições serão feitas nas Secretarias das Unidades a que se destinam os concursos, no horário de 09:00 (nove) às
11:00 (onze) e de 14:00 (quatorze) às 17:00 (dezessete) horas, nos dias úteis.
1.2. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem de 03 (três) ou mais examinadores, média mínima de 70
(setenta) pontos na escala de zero a cem e serão classificados na ordens-decrescente de suas médias apuradas,
1.3. A validade dos concursos obedecerá o previsto no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis Federais ( Lei n°,
8112/90).
1 4 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos, I) Carteira de Identidade ou outra prova de
ser brasileiro nato ou naturalizado Se estrangeiro, deverá ser portador de Visto Permanente. II) Declaração de que possui os
seguintes documentos: prova de quitação com i Justiça. Eleitoral e com o Serviço Militar, quando couber. III) Prova de
conclusão de curso superior que proporcione adequada formação para as atividades docentes do Departamento ou titulação
mais elevada para os inscritos nos concursos de PROFESSOR AUXILIAR. IV) Diploma de Mestre ou de Doutor, ou Titulo de
Livre-Docente para os inscritos no concurso de PROFESSOR ASSISTENTE, V) Diploma de Doutor ou Titulo de Livre.
Docente para os inscritos no concurso de PROFESSOR ADJUNTO. Em qualquer hipótese, tratando-se de graus obtidos em
instituição estrangeira deverá ser comprovada a revalidação ou o reconhecimento pela Unta Os graus obtidos em cursos não
credenciados podem ser considerados desde que sejam também reconhecidos pela UFMG. VI ) Guia Unica de Recolhimento da
taxa de inscrição conforme discriminada:
- Professor Auxiliar: R$ 2,00 (dois reais).
- Professor Assistente: R $2,40 (dois reais e quarenta centavos).
- Professor Adjunto: R$ 3,30 (três reais e trinta centavos).
VII) 07 (Sete) exemplares do Memorial ou da Tese, quando for o caso VIII) "Curriculum Visse" em 07 (sete) cópias,
acompanhado dos correspondentes documentos comprobatórios em uma única via, abrangendo: a) graus, diplomas
universitários e certificados de cursos de especialização e de-aperfeiçoamento; b) experiência docente; c) experiência cientifica,
técnica ou anisties; d) experiência em administração acadêmica; e) publicações; f) distinções obtidas em reconhecimento de
atividade intelectual; IX) Tema do Seminário, quando for o caso.
2. Cada concurso compreenderá o julgamento de títulos e a realização de provas conforme especificado neste Edital.
3. • A admissão far-se-á no limite das vagas de cada concurso constante deste Edital, em regime de Dedicação Exclusiva, com
exceção da vaga destinada ao Departamento de Ciências Básicas do Núcleo de Ciências Agrárias - Área. História - Professor
Auxiliar, e das vagas destinadas ao Departamento de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Econômicas - Área.
Contabilidade Geral - Professor Auxiliar, que far-se-ão em regime de 20 (vinte) horas semanais, e segundo o Regime Jurídico
Único do Servidor Público Federal, Lei n°. 8.112 de 11/12/90 e o disposto no Decreto n°. 94.664 de 23/07/87. A efetivação do
regime de Dedicação Exclusiva estará condicionada à apresentação de plano de trabalho individual, aprovado pela Câmara
Departamental própria e submetido á Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). Se aprovado será concedido
inicialmente pelo período de 02 (dois) anos, podendo ser renovado após a avaliação de desempenho. Tratando-se de candidato
já ocupante de cargo pertencente ao quadro permanente desta Universidade, o regime de trabalho será mantido, caso o
interessado apresente opção à CPPD.
4. No ato da inscrição o candidato receberá cópia deste Edital, da Resolução n°. 15/96 do Conselho Universitário, de artigos do
kegimento Geral da UFMG que dispõem sobre admissão de docentes, bem como do detalhamento dos programas aplicáveis ao
concurso em que se inscreve A inscrição implica no compromisso tácito por parte do candidato de aceitar as condições
estabelecidas para realização do concurso, fixadas nos aludidos atos, dos quais não poderá ser alegado desconhecimento.

TOMAZ AROLDO DA MOTA SANTOS

(of. n9 4 2/9 8)

Pró-Reitoria de Administração •

SEÇÃO 3

agg

Pública 001/93. Início de Vigência: 20 de fevereiro de 1998. Nomes e Cargos dos Signatários: Pg1PAntônio Maria Claret Tôrres, Pró-Reitor de Administração da UFMG e o Sr. Luiz Maurício Cabal,
I
Diretor Superintendente da Contratada.
TAH

Espécie: Quinquagésimo-sexto Termo Aditivo ao Contrato 006/94, firmado cotn a empresa Conservon,
Serviços Gerais Ltda. Objeto: prorrogação contratual de pessoal. Modalidade de Licitação:
Concorrência Pública 001/93. Início de Vigência: 1° de' março de 1998. Nomes e Cargos dos
Signatários: Prof. Antônio Maria Ciarei Tôrres, Pró-Reitor de Administração da UFMG e o Sr. Luiz
Maurício Cabalzar, Diretor Superintendente da Contratada.
Espécie: Quinquagésimo-sétimo Termo Aditivo ao Contrato 006/94, firmado com a empresa Conservo
Serviços Gerais Ltda. Objeto: inclusão de pessoal. Modalidade de Licitação: Concorrência Pública
001/93. Início de Vigência: 09 de março de 1998. Nomes e Cargos dos Signatários: Prof. Antônio
Maria Claret Tôrres, Pró-Reitor de Administração da UFMG e o Sr. Luiz Maurício Cabalzar, Diretor
Superintendente da Contratada.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 043/97, firmado com a empresa Plantão Serviços de
Vigilância Ltda. Objeto: Prorrogação contratual. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação
015/97. Inicio de Vigência: 27 de janeiro de 1998. Nomes e Cargos dos Signatários: Prof Antônio
Maria Ciarei Tôrres, Pró-Reitor de Administração da UFMG e o Sr. Pedro Alberto Sansão Cabalzar,
Diretor Superintendente da Contratada.
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 043/97, firmado com a empresa Plantão Serviços de
Vigilância Ltda. Objeto: Prorrogação contratual. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação
015/97. Início de Vigência: 28 de fevereiro de 1998. Nomes e Cargos dos Signatários: Prof. Antônio
Maria Claret Tôrres, Pró-Reitor de Administração da . UFMG e o Sr. Pedro Alberto Sansão Cabalzar,
Diretor Superintendente da Contratada.
Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 017/96, firmado com a empresa Tecno-Ar Indústria e
Comércio Ltda. Objeto: Prorrogação contratual. Modalidade de Licitação: Concorrência .Pública
004/95 . Início de Vigência: 13 de fevereiro 1998. Nomes e Cargos dos Signatários:
Prof. Antônio
Maria Claret Tôrres, Pró-Reitor de Administração da UFMG e o Sr. José Corrêa de Sousa, Diretor
Técnico da Contratada.
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 016/96, firmado com a empresa Veminas Caminhões
Ltda. Objeto: Prorrogação contratual. Modalidade de Licitação: Carta Convite 013/96 . Início de
Vigência: 14 de fevereiro 1998. Nomes e Cargos dos Signatários: Prof. Antônio Maria Ciarei Tôrres,
Pró-Reitor de Administração da UFMG e o Sr. Cláudio Teodoro Correa, Diretor da Contratada.
Espécie: Oitavo Termo Aditivo ao Contrato 040/93, firmado com a empresa Matei Tecnologia de
Teleinformática S/A - MATEC. Objeto: Prorrogação contratual. Modalidade de Licitação:
Inexigibilidade de Licitação. Início de Vigência: 1° de janeiro 1998. Nomes e Cargos dos
Signatários: Prof. Antônio Maria Claret Tôrres, Pró-Reitor de Administração da UFMG e o Sr.
Alberto Leonardo Rodrigues, Gerente da filial BH da Contratada.
Espécie: Nono Termo Aditivo ao Contrato 040/93, firmado com a empresa Matei Tecnologia de
Teleinformática S/A - MATEC. Objeto: Prorrogação contratual. Modalidade de Licitação:
Inexigibilidade de Licitação. Início de Vigência: 1° de março 1998. Nomes e Cargos dos Signatários:
Prof. Antônio Maria Ciarei Tôrres, Pró-Reitor de Administração da UFMG e o Sr. Alberto Leonardo
Rodrigues, Gerente da filial BH da Contratada.
Espécie: Oitavo Termo Aditivo ao Contrato 007/94, firmado com a empresa Matei Tecnologia de
Teleinformática S/A - MATEC. Objeto: Prorrogação contratual. Modalidade de Licitação:
Inexigibilidade de Licitação. Início de Vigência: 1° de janeiro 1998. Nomes e Cargos dos
Signatários: Prof. Antônio Maria Claret Tôrres, Pró-Reitor de Administração da UFMG e o Sr.
Alberto Leonardo Rodrigues, Gerente da filial BH da Contratada.

EXTRATOS DE CONTRATOS
Espécie: Contrato 053/97, firmado com a empresa Matei Tecnologia de Teleinformática S/A- Matec.
Objeto: Manutenção e suporte técnico em sistema telefônico. Modalidade Licitação: Inexigibilidade
de Licitação n° 011/97. Início de Vigência: 1° de janeiro de 1998. Nomes e Cargos dos Signatários:
Prof Antônio Maria Claret Tôrres, Pró-Reitor de Administração da UFMG, Sr. Alberto Leonardo
Rodrigues, Gerente da Contratada.

Espécie: Nono Termo Aditivo ao Contrato 007/94, firmado com a empresa Matei Tecnologia de
Teleinformática S/A - MATEC. Objeto: Prorrogação contratual. Modalidade de Licitação:
Inexigibilidade de Licitação 018/94. Início de Vigência: 02 de março 1998. Nomes e Cargos dos
Signatários: Prof. Antônio Maria Claret Tôrres, Pró-Reitor de Administração da UFMG e o Sr.
Alberto Leonardo Rodrigues, Gerente da filial BH da Contratada.
(Of. n9 129/98)

Espécie: Contrato 001/98, firmado com a empresa Cardiesel Ltda. Objeto:
Fornecimento de peças,
acessórios e motores para veículos. Modalidade Licitação: Tomada de Preços n° 003/97. Início de
Vigência: 12 de fevereiro de 1998. Nomes e Cargos dos Signatários:
Prof. Antônio Maria Claret
Tôrres, Pró-Reitor de Administração da UFMG, Sr. Geraldo Eustáquio Gondim, representannte legal
da Contratada.
Espécie: Contrato 002/98, firmado com a empresa Mfia S/A Importação Comércio e Indústria.
Objeto: Fornecimento de peças, acessórios e motores para veículos. Modalidade Licitação: Tomada
de Preços n° 003/97. Início de Vigência: 16 de fevereiro de 1998. Nomes e Cargos dos Signatários:
Prof. Antônio Maria Claret Tôrres, Pró-Reitor de Administração da UFMG, Sr. Welliton Gualberto
Bicalho, representannte legal da Contratada.

Universidade Federal de Ouro Preto
Pró-Reitoria de Administração
EDITAL
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência
que lhe foi delegada através da Portaria UFOP n° 540 , de 05 de agosto de 1994, torna público
, considerando o
OF IFAC UFOP DER. N'009/98, de 04 de março de 1998, que está cancelado o Concurso Público de que trata c
Edital Proad 020, de 17 de fevereiro de 1998, publicado no DOU do dia 25 de fevereiro de 1998, Seção 3
pagina 22, para a Área de Filosofia, Subarea Filosofia Contemporânea, para o cargo de Professor, Classe
Adiunto Nível 1

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Quinquagésimo-terceiro Termo Aditivo ao Contrato 006/94, firmado com a empresa
Conservo Serviços Gerais Ltda. Objeto: Prorrogação de vigência. Modalidade de Licitação:
Concorrência Pública 001/93. Início de Vigência: 30 de dezembro de 1997. Nomes e Cargos
dos
Signatários: Prof Antônio Maria Claret Tôrres, Pró-Reitor de Administração da UFMG e o Sr. Luiz
Mauricio Cabalzar, Diretor Superintendente da Contratada.
Espécie: Quinquagésimo-quarto Termo Aditivo ao Contrato 006/94, firmado com a empresa Conservo
Serviços Gerais Ltda. Objeto: inclusão de pessoal. Modalidade de Licitação: Concorrência Pública
001/93. Início de Vigência: 20 de fevereiro de 1998. Nomes e Cargos dos Signatários:
Prof. Antônio
Maria Claret Tôrres, Pró-Reitor de Administração da UFMG e o Sr. Luiz Maurício Cabalzar, Diretor
Superintendente da Contratada.
Espécie: Quinquagésimo-quinto Termo Aditivo ao Contrato 006/94, firmado com a empresa Conservo
Serviços Gerais Ltda. Objeto: reclassificação de pessoal. Modalidade de Licitação: Concorrência

JAIME AN I

(Of. n9 20/98)

SARD:

Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis
EDITAL N9 129, DE 3 DE MARÇO DE 1 9 9 8
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO NA CARREIRA DE
MAGISTÉRIO SUPERIOR PARA A CLASSE DE PROFESSOR ADJUNTO

Por delegação de competência do Magnifico Reitór da Universidade
Federal do Paraná, conforme Portaria n° 2590 de 26/09/97, torno público
que estarão abertas as inscrições por 30 (trinta) dias, contados a partir

3118'
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DIÁRIO OFICIAL

o
dm data de publicação no Diário Oficial da União, deste Edital, conforme
-abaixo:
Setor: Ciências Biológicas
Departamento: Bioquímica
Ãrea. de Conhecimento: Bioquímica
Matéria Específica: Bioquímica Geral
N° de Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Tipos de Provas: julgamento dos títulos, prova escrita e didática
Titulação Universitária: Doutorado em Ciências (Bioquímica), obtido na
forma da lei ou revalidado
Taxa de Inscrição: R$ 57,00 (cinqüenta e sete reais)
O presente Edital com texto completo, acompanhado dos respectivos
programas, matérias específicas e pesos respectivos, bem como as
Resoluções n° 077/94-CEP, 078/94-CEP, 31/95-CEP e 024/96-CEPE, e demais
informações, encontram-se a disposicão dos interessados na secretaria do
setor.
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MARIA ALBERTINA CARINO DE CAMARGO
Pró—Reitora

EDITAL N9 130, DE 3 DE MARÇO DE 1998

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO NA CARREIRA DE
MAGISTÉRIO SUPERIOR PARA A CLASSE DE PROFESSOR ASSISTENTE
Por delegação de competência do Magnífico Reitor da Universidade
Federal do Paraná, conforme Portaria n° 2590 de 26/09/97, torno público
que estarão abertas as inscrições por 30 (trinta) dias, contados a partir
da data de publicação no Diário Oficial da União, deste Edital, conforme
abaixo:
Setor: Ciências Biológicas, para atuação no Campus Avançado do Município
de Palotina/PR
Departamento: Bioquímica
Área de Conhecimento: Bioquímica
Matéria Específica: Bioquímica Animal
N° de Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Tipos de Provas: julgamento dos títulos, prova escrita e didática.
Titulação Universitária: Mestrado em Ciências (Bioquímica), obtido na
forma da lei ou revalidado
Taxa de Inscrição: R$ 38,00 (trinta e oito reais)
Condição: Quando da posse, o candidato deverá comprovar residência fixa
no Município de Palotina/PR
O presente Edital com texto completo, acompanhado dos respectivos
programas, matérias específicas e pesos respectivos, bem como as
Resoluções n° 077/94-CEP, 078/94-CEP, 31/95-CEP e 024/96-CEPE, e demais
informações, encontram-se a disposição dos interessados na secretaria do
setor.
MARIA ALBERTINA CARINO DE CAMARGO
Pró—Reitora

EDITAL N9 131, DE 3 DE MARÇO DE 1998
Torno público para conhecimento dos interessados o(s) nome(s) do(s)
candidato (a) aprovado (s) em concurso público de provas e títulos na
Categoria Funcional de Magistério Superior Classe Professor Assistente,
em regime de Dedicação Exclusiva, a seguir discriminado(s):
SETOR DE EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE TEORIA E FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
Área de Conhecimento.: Fundamentos da Educação
Matéria Específica: Psicologia da Educação
N° Total de Vagas: 01 (uma)
N° DE ORDEM
NOME
MÉDIA
01
Clara Kloter
8,97
02
Américo Agostinho Rodrigues Walger
8;70
03
Maria Helena Baptista Vilares Cordeiro 7,83

MARIA ALBERTINA CARINO DE CAMARGO
Pró - Reitora

EDITAL N9 132, DE 3 DE MARÇO DE 1998

Por delegação de competência do Magnífico Reitor da Universidade
Federal do Paraná, conforme Portaria n° 2590 de 26/09/97, torno público
que estarão abertas as inscrições para• a seleção de PROFESSOR SUBSTITUTO,
nos termos da lei 8745/93, com as alterações da Medida Provisória 1554-12
de 14/02/97 e suas reedições, por 10 (dez) dias úteis a partir da data da
publicação do presente Edital no Diário Oficial da União, para suprir 01
(uma) vaga da Escola Técnica da UFPR, Área de Conhecimento: Medicina
Radiológica.
A seleção será efetuada através de prova de títulos e prova
didática, e exigir-se-á como titulação mínima Graduação em Medicina e
Especialização em Radiações.
As inscrições serão efetuadas na Secretaria da Escola Técnica da
UFPR, no horário.das 9:00 às 18:00 horas, devendo o candidato apresentar
cópia do documento de identidade, da titulação, do "curriculum vitae"
acompanhado dos respectivos comprovantes e recolher a taxa de inscrição
no Valor de R$ 9,00 (nove reais).
O candidato selecionado será . contratado pelo prazo máximo de 12
(doze) meses, no regime de 20 horas semanais de trabalho, não sendo
permitida a prorrogação do prazo.
Não poderá ser contratado o candidato que for professor de
magistério superior e de primeiro e segundo graus das Instituições
Federais de Ensino. O candidato que ocupar cargo público, que não de
magistério das Instituições Federais de Ensino, poderá ser contratado

desde que comprovada a compatibilidade de horários.
Fica proibida a inscrição de pessoas que já tenham tido vínculo com
qualquer Instituição Federal de Ensino na condição de professor
substituto ou visitante, nos termos da Lei n° 8745/93, com as .alterações
da Medida Provisória 1554-12 de 14/02/97 e suas reedições, antes de
decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato anterior.
As demais informações, o programa e as normas para admissão de
professor substituto encontram-se a disposição dos interessados na
Secretaria da Escola.
MARIA ALBERTINA CARINO DE CAMARGO
Pró—Reitora
EDITAL N9 133, DE 3 DE MARÇO DE 1998

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO NA CARREIRA DE
MAGISTÉRIO SUPERIOR PARA A CLASSE DE PROFESSOR ASSISTENTE
Por delegação de competência do Magnífico Reitor da Universidade
Federal do Paraná, conforme Portaria n° 2590 de 26/09/97, torno público
que estarão abertas as inscrições por 30 (trinta) dias, contados a partir
da data de publicação no Diário Oficial da União, deste Edital, conforme
abaixo:
Setor: Ciências Exatas
Departamento: Matemática
Área de Conhecimento: Matemática
Matéria Específica: Álgebra
N' de Vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Tipos de Provas: julgamento dos títulos, prova escrita, didática
Titulação Universitária:- Mestrado em Matemática ou áreas afins, obtido 'na
forma da lei ou revalidado
Taxa de Inscrição: R$ 38,00 (trinta e oito reais)
O presente Edital com texto completo, acompanhado dos respectivos
programas, matérias específicas e pesos respectivos, bem como as
Resoluções n° 077/94-CEP, 078/94-CEP, 31/95-CEP e 024/96-CEPE, e demais
informações, encontram-se a disposição dos interessados na secretaria do
setor.
MARIA ALBERTINA CARINO DE CAMARGO
Pró—Reitora

EDITAL N9 134, DE 3 DE MARÇO DE 1998
Torno público para conhecimento dos interessados o(s) nome(s) da(s)
candidato(s) aprovado(s) em concurso público de provas e títulos na
Categoria Funcional de Magistério Superior Classe Professor Assistente,
em regime de Dedicação Exclusiva, a seguir discriminado(s):
SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Área de Conhecimento: Contabilidade
Matéria Específica: Contabilidade Geral
N° Total de Vagas: 01 (uma)
N° DE ORDEM
NOME
MÉDIA
01
Moisés Pratas Silveira
8,77
02
Vilson José Masutti
8.,35

' MARIA ALBERTINA CARINO DE CAMARGO
Pró-Reitora
.(0f. n9 26/98)

Universidade Federal da Paraíba
Centro de Humanidades
EDITAL
RF_SULTAD3 DO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUDO
A Diretora do Centro de Humanidades da Universidade Federal da Paraíba - Campus II torna público aos interessados que, de
acordo com os ditames da Resolução 43/95 do CONSEPE, o Colegiado do Departamento de Letras homologou, no dia
05.03.98, o resultado do Processo Seletivo para Professor Substituto, objeto do Edital n° 001/98, conforme especificação
abaixo:
Departamento
Disciplina
Candidato Classificado
De Letras
Lingua Portuguesa e Linguística
Jocilia Rodrigues da Silva
Lingua Inglesa
Cícero Fortunato Pereira Filho

MARIA CRISTINA DE MELO MARIN
(Of. n9 134/98)

Universidade Federal de Pernambuco
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
EXTRA'0 DE CONTRATO
Espécie Contrato celebrado em 17 de novembro de 1998, entre a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Federal de Pernambuco - FADE-UFPE - CGC n° 11.735.586/0001-59 e a firma CBL - Construções e
Incorporações Lida - CGC n° 11 533 627/0001-24, ambas legalmente representadas por Prof. Alfredo de Oliveira
da Costa Soares - CPF n°013.979.824-20 e Sr. Alberto de Barros Lima - CREA-PE-FN n° 11.693 D, decorrente
da licitação modalidade Convite n° 149/97, cujo o objeto: Recuperação das Cobertas e Climatização da Biblioteca
do Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco, no valor de R$ 68.795,40
(sessenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), fonte de recursos: Contrato n°
10/97 - elemento de despesa 4590.51, com prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos.
(Of. n9 87/98)
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Pró-Reitoria de Administração e Assuntos Estudantis
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRtNCIA N9 8/97
A Comissão Permanente de Licitações, declara vencedoras da Concorrência n° 008/97 - Objeto:
Material Químico, Material para Produção Industrial, Material Laboratorial, Material Hospitalar e
Aparelhos Equip. Utens. Med. Odont., Labor. e Hospitalar, as Empresas: Universal Comércio e
Importação Ltda. - Itens: 0003, 0008, 0009, 0010, 0011, 0013, 0014, 0015, 0016, 0018, 0019, 0020, 0022,
0025, 0029, 0030, 0031, 0032, 0034, 003 5, 0036, 0037, 0039, 0040, 0041, 0042, 0045, 0046, 0047, 0048,
0051, 0053, 0083, 0084, 0091, 0097, 0105, 0107, 0108, 0109, 0110, 0179, 0187, 0188, 0204, 0223, 0225,
0226, 0228, 0229, 0230, 0231, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0260, 0261, 0270, 0273, 0274, 0279, 0282,
0283, 0286, 0318, 0319, 0355, 03 77, 03 8 2, 0396, 0415, 0442, 0461, 0465, 0469, 0475, 0479, 0488, 0493,
0505, 0507, 0517, 0518, 0525, 0529, 05 3 O, 0544, 0545, 0551, 0571, 0578, 0582, 0583, 0585, 0589, 0600,
0602, 0607, 0617, 0624, 0628, 0651, 0663, 0688, 0693, 0696, 0742, 0748, 0749, 0752, 0792, 0793, 0796,
0797, 0812, 0814, 0816, 0823, 0824, 0841, 0844, 0845, 0851, 0876 e 0884- Immunossay Diagnostica do
Nordeste Ltda. - Itens: 0709, 0710, 0711, 0712 e 0737- Artlab Artigos para Laboratório Ltda. - Itens:
0063, 0111, 0166, 0220, 0409, 0472, 0567, 0720, 0731 e 0760 - Hospitalshop Comércio e Rep. Import. e
Exp. Ltda. - Itens: 0218, 0219, 0651 e 0782 - Laborbel Ltda Produtos para Laboratório - Itens: 0001.
0002, 0056, 0061, 0065, 0071, 0085, 0087, 0093, 0094, 0095, 0096, 0103, 0112, 0113, 0114, 0115, 0117,
0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0139, 0156, 0157, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0167, 0168, 0169,
0184, 0196, 0198, 0199, 0200, 0207, 0209, 0213, 0217, 0221, 0224, 0227, 0232, 0233, 0234, 0236, 0237,
0238, 0265, 0302, 0305, 0306, 0308, 0309, 0316, 0364, 0365, 0368, 0373, 0378, 0379, 0392, 0395, 0399,
0423, 0424, 0426, 0432, 0439, 0463, 0477, 0487, 0515, 0519, 0531, 0532, 0534, 0535, 0536, 0537, 0543,
0572, 0574, 0579, 0605, 0606, 0609, 061 1, 0634, 0644, 0645, 0646, 0647, 0649, 0650, 0652, 0653, 0654,
0657, 0692, 0752, 0754, 0799, 0800, 0813, 0853, 0858, 0859 e 0862 - Medlabor Importação e
Representação Ltda. - Itens: 0060, 0062, 0066, 0214, 0570, 0679, 0721, 0730, 0731, 0734, 0735, 0740,
0751, 0765, 0766, 0783, 0784, 0836, 0837, 0838 e 0839 - D - Cbcd Nordeste Ltda - Itens: 0608, 0882 e
0883 - Químiclab Com. Imp. e Representação Ltda. - 0064, 0249, 0520 e 0773 - Dental Médica
Comércio e Representações Ltda_ -Itens: 0292, 0357, 0455, 0456, 0690, 0869 e 0870- Cirúrgica Natal
Ltda. - Itens: 0080, 0086, 0297, 0381, 0388, 0403, 0714 e 0732- Petrolab - Produtos para Laboratórios
Ltda. - 0005, 0092, 0474, 049 6. , 0538, 0561, 0564e 0808 - Medical - Mercantil de Aparelagem Médica
Ltda. - Itens: 0044, 0074, 0075, 0078, 0180, 0191, 0195, 0264, 0272, 0275, 0393, 0412, 0421, 0508,
0513, 0514, 0524, 0576, 0599, 0602, 0627, 0658, 0659, 0668, 0675, 0687, 0691, 0753, 0758, 0759, 0763,
0764, 0765, 0766, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0774, 0775, 0776, 0777, 0795, 0798, 0804, 0806 e 0822
- Glaulab Comércio e Representações Ltda. - Ites: 0005, 0023, 0055, 0057, 0059, 0060, 0066, 0069,
0102, 0141, 0194, 0206, 0214, 02 1 5, 0216, 0248, 0262, 0290, 0294, 0311, 0320, 0321, 0352, 0353, 0363,
0391, 0408, 0427, 0428, 0459, 0460, 0464, 0481, 0484, 0489, 0506, 0511, 0542, 0560, 0566, 0573, 0580,
0581, 0587, 0611, 0615, 0674, 0678, 0689, 0713, 0716, 0718, 0719, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0729,
0736, 0738, 0739, 0767, 0807, 0815, 0825, 0829, 0834, 0835, 0854, 0856, 0860, 0871 e 0877 Laboquímica Com. e Rep. Ltda. - Itens: 0008, 0050, 0077, 0104, 0107, 0172, 0173, 0176, 0266, 0291.
0296, 0297, 0304, 0307, 0360, 0383, 0394, 0427, 0468, 0470, 0473, 0497, 0509, 0510, 0523, 0543, 0555,
0559, 0562, 0588, 0592, 0596, 0599, 0677, 0686, 0743, 0744, 0747, 0807, 0809, 0817, 0818, 0826, 0833,
0879 e 0880- Revanil Comércio Repres. de Prod. Cirúrgicos Ltda. -0500, 0501, 0504, 0505, 0527, 0528,
0778, 0779, 0780, 0810, 0848, 0849 e 0866 - Vidroquímica Indústria de Vidros Ltda. - Itens: 011 8,
0119, 0127, 0128, 0137, 0138, 0142, 0150, 0152, 0154, 0165, 0175, 0181, 1304, 0366, 0367, 0369, 0370,
0430, 0437, 0446, 0449, 0450, 0594, 0603, 0604, 0630, 0631, 0632, 0633, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639,
0640, 0641, 0642, 0643, 0648, 0664, 0667, 0671, 0672, 0673, 0694 e 0700 - Higiene Técnica Com. e
Representações Ltda (Corep) - Itens: 0017, 0021, 0038, 0049, 0081, 0088, 0140, 01 86, 0192, 0201,
0239, 0246, 0251, 0254, 0255, 0256, 0257, 0259, 0267, 0276, 0281, 0284, 0287, 0293, 0299, 03 10, 0314,
0323, 0354, 0362, 0389, 03 97, 0401, 0402, 0404, 0411, 0413, 0416, 0417, 0420, 0443, 0452, 0453, 0454,
0457, 0458, 0466, 0467, 0476, 0478, 0480, 0483, 0486, 0487, 0512, 0516, 0533, 0547, 0548, 0549, 0550,
0554, 0565, 0713, 0715, 0733, 0750, 0785, 0786, 0787, 0788, 0790, 0791, 0801, 0802, 0811, 0832, 0847,
0864, 0865, 0873 e 0881- Prontomédica Produtos Hosp. Ltda. - Itens: 0717, 0728, 0781, 0850 e 0857 Mercy Diagnostica & Química Ltda. - Itens: 0058, 0067, 0361, 0494 e 762- Laborlex - Com. de Equip.
para Lab. Ltda. - Itens: 0004, 0020, 0077, 0082, 0118, 0119, 0120, 0129, 0130, 0131, O 1 32, 0133, 0134,
0135, 0136, 0142, 0143, 0144, 0147, 0148, 0149, 0153, 0170, 0174, 0177, 0181, 0182, O 1 93, 0202, 0205,
0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0235, 0237, 0245, 0258, 0289, 0374, 0376, 0385, 03 86, 0387, 0433,
0436, 0438, 0444, 0445, 0459, 0593, 0595, 0598, 0623, 0625, 0626, 0661, 0670, 0695, 0697, 0698, 0701,
0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0755, 0761, 0812, 0819, 0845, 0852, 0867 e 0875 - Henrifarma
Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Itens: 0004, 0026, 0039, 0073, 0079, 0250, 0252, 0253, 0277,
0278, 0317, 0322, 0477, 0485, 0526, 0537, 0540, 0541, 0550, 0830 e-083 1 - CG Analítica Com. de Eqp.
Import. e Export. Ltda. - Item: 0405 - Interprise Instrumentos Analíticos Ltda. -0006, 0053, 0058, 0068,
0072 e 0471 - Biosystcms Comercial Imp. Exp. Equip. para Lab. Ltda. - Itens: 0105, 01 1 6, 0151, 0155,
0158, 0159, 0178, 0185, 0195, 0203, 0240, 0268, 0271, 0295, 0303, 0358, 0371, 0375, 03 84, 0390, 0414,
0418, 0419, 0429, 0431, 0434, 0435, 0447, 0448, 0462, 0489, 0556, 0591, 0615, 0629, 0665, 0666, 0669,
0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0746, 0794, 0803, 0805, 0827, 0828, 0885 e 0886.
Natal-RN, 6 de março de 1998
SILVIO NORONHA DE MELO
Presidente da Comisso
(Of. n9 49/98)

UniversidadeMeraideSanta Maria

SEÇÃO 3

-319

RECURSOS FINANCEIROS: Receita do HOSM - PTRes 2127710, PT 13075042823170019, FR
0250153164, ND 349039, OGR 153610. VALOR: R$ 9.270,00. VIGÊNCIA: 90 dias a partit_da
assinatura. SIGNATÁRIOS: UFSM - Prof. Clóvis Silva Lima, Vice-Reitor; FATEC - llosé
Osvaldo Silva Jardim, Presidente.
EXTRATO DO CONTRATO N° 176/97 firmado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA e
CENTER NEWS REVISTAS E LIVROS IMPORTADOS LTDA, em 31 de dezembro de 1997. OBJETO:
Fornecimento de Livros Nacionais e Importados de Diversos Autores para a Biblioteca
Central. LICITAÇÃO: Tomada de Preços n° 57/97. RECURSOS FINANCEIROS: Orçamento da
UFSM - UGR 153623, FR 100326616, ND 459052, META 03550300, PTRES 288466. VALOR: R$
13.602,76. VIGÊNCIA: 180 dias a partir da assinatura. SIGNATÁRIOS: UFSM Prof.Clóvis Silva Lima, Vice-Reitor; CENTER - Júlio Santos, Sócio-Gerented
EXTRATO DO CONTRATO N° 181/97 firmado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA e
LIVRARIA TRIÂNGULO EDITORA LIDA, em 31 de dezembro de 1997. OBJETO: Fornecimento de
Livros Nacionais e Importados de Diversos Autores, para vários órgãos da UFSM.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n° 29/97. RECURSOS FINANCEIROS: Orçamento da UFSM - UGRri
153618, FR 11231902, ND 459052, META 04780400, PTRes 549011. VALOR: RS 5.127,85.1
VIGÊNCIA: 180 dias a partir da assinatura. SIGNATÁRIOS: UFSM - Prof. Paulo Jorge
Sarkis, Reitor; TRIANGOLO - Gilson José da Silva, Sócio-Gerente.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 142/97 firmado entre a UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA e THEISEN FISCHER LTDA, em 05 de janeiro de 1998. OBJETO:
Acrescer as quantidades de que trata a Cláusula Primeira do Contrato; o presente
acréscimo importa em R$ 1.677,00; os recursos serão emitidos mediante adendo.
SIGNATÁRIOS: UFSM - Prof. Clóvis Silva Lima, Vice-Reitor.
(Of. n9 69/98)

EDITAL N9 8, DE 5 DE - MARÇO DE 1998
Faço público que se encontram abertas as inscriçães para
os Concursos Públicos de Títulos e Provas destinados ao preenchimento
de cargos para docentes, constantes do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Santa Maria:
I - Os Concursos Públicos serão realizados para as seguintes
classes, áreas e regime de trabalho:
PROFESSOR AUXILIAR-DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (Taxa de Inscrição:
R$ 24,00 - recolhimento no Banco do Brasil ou CEF-CAMPUS)
Área: Projato de Arquitetura; Departamento: Arquitetura e Urbanismo;
Vaga: 02 (duas) (Poder-se-ão inscrever somente portadores do diploma
de Graduação em Arquitetura e Urbanismo)
Área: Projeto de Urbanismo e Planejamento Urbano -e Regional; Departamento: Arquitetura e Urbanismo; Vaga: 01 (uma) (Poder-se-90 inscrever
somente portadores do diploma de Graduação em Arquitetura e Urbanismo)
PROFESSOR ASSISTENTE-DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (Taxa de Imscrição:
R$ 30,00 - recolhimento no Banco do Brasil ou CEF-CAMPUS)
Área:
Língua Portuguesa; Departamento: Letras
Vernáculas;
Vaga:
01 (uma)
Área: Língua Inglesa; Departamento: Letras Estrangeiras Modernas;
Vaga: 01 (uma)
Área:
Linguistica;
Departamento:
Letras
Clássicas,
Filologia
e
Lingüística; Vaga: 01 (uma)
Área:
Antropologia;
Departamento:
Sociologia
e
Política;
Vaga:
01 (uma) (Poder-se-ao inscrever somente portadores do -diploma de
Graduação em Ciencias Sociais e Mestrado em Ciencias Sociais (enfase
em Antropologia)- ou Mestrado em Antropologia)
Área: Psicologia Geral e Experimental; Departamento: Psicologia;
Vaga: 01 (uma) (Poder-se-ao inscrever apenas portadores do diploma
de Graduação em Psicologia ou Mestrado em Psicologia)
PROFESSOR ADJUNTO-DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (Taxa de Inscrição:
R$ 38,00 - recolhimento no Banco do Brasil ou CEF-CAMPUS)
Área:
Operações Unitámías;
Departamento:
Termotécnica,
Processos
e -Operações Industriais; Vaga: 01 (uma)
II - As inscrições estarão abertas pelo prazo de 30 (trinta)
dias, no período de 09/03/98 a 07/04/98, na Comissão Permanente
'de Pessoal Docente-CPPD, sala 748 do Prédio da Administração Central,
'nos seguintes horários-: De segundas a sextas-feiras, das 8h3Omin
'às 11h3Omin e das 14h ás 15h30min. Documentação necessária para
inscrição: a) Diploma de Graduação; h) Histórico Escolar da Graduação;
c) Carteira de Identidade; d) Documentação comprobatória de titulação
em nível de Mestrado para candidatos a Professor Assistente e Doutorado
ou
de
Livre-Docente
para
candidatos' a
Professor Adjunto;
e) Comprovante de recolhimento da Taxa de Inscrição referente a
Classe e Regime de Trabalho escolhido. (Obs: A documentação necessária
deverá ser apresentada em xerox autenticado).
III - Os Concursos Públicos de que trata este Edital estão
regulamentados pelas Resoluções n. 014/84, 015/84 e 016/84 e serão
constituídos das seguintes provas: Escrita, Didática e de Títulos.
O não comparecimento a qualquer destas provas implicará em desistencia
do Concurso por parte do Candidato.
IV - É proibido aos servidores Públicos Federais regidos
pelo Regime j urídico único (Lei n. 8.112, de 11.12.90) atuar como
procuradoies ou intermediários, junto a repartições públicas.
V - Não serão aceitas inscriçOes nem documentos via fac-símile.
VI - Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos,
quaisquer editais complementares deste concurso que vierem a ser
publicados pela NfSM.

EXTRATO DE IMEXIGIBILIDADE DE LIC.ITAÇÂO
PROCESSO N° 23081.002062/98-40. OBJETO: Aquisição de Vale Transporte Municipal
Urbano para Servidores da UFSM. CONTRATADA: Associação dos Transportes Urbanos de
Passageiros de Santa Maria. CONTRATANTE: Pró-Reitoria de Recursos Rumanos/UFSM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, Caput, Lei n° 8.666/93. VALOR: R$ 58.598,40. Prof.
Valdemar Speroni, Pró-Reitor de Administração, em 02.03.98; Prof. Paulo Jorge
Sarkis, Reitor, em 02.03.98.
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
1EXTRATO DO CONTRATO N° 28/98 firmado entre a UNIVERSIDADE FEDERALD E SANTA MARIA e
'FUNDAÇÃO DE APOIO Á TECNOLOGIA E CIÊNCIA (FATEC), em 10 de março de 1998. OBJETO:
1PreStação de Serviços para Execução do "Projeto de Estágio Remunerado para
.Académicos de Enfermagem de Outras Instituições de Nivel Superior no HOSM.
[LICITAÇÃO: Dispensada de acordo com Artigo 24, Inciso XIII, Lei n° 8.666/93.

VII - No caso de candidato, na condição de servidor público
inativo, a acumulação de proventos e vencimentos do cargo objeto,
do concurso, somente será permitida quando se tratar de cargos,'
funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma autorizada'
pela Constituição Federal. Caso contrário, a posse dar-se-á somente,
apOs a opção pelo candidato, entre os proventos e os vencimentos
do novo cargo.
VIII - Após 15 (quinze) dias da homologação dos resultados
do Concurso pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE,
os candidatos terão um prazo de 60 (sessenta) dias para retirar,
na CPPD, o Curriculum Vitae entregue no ato de realização da prova
escrita, depois do que serão incinerados.
CLOVIS SILVA LIMA,
I0f. n9 50/98)

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO 3
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADAS DE PREÇOS

11.A Universidade Federal de Santa Maria torna público para conhecimento dos
lintetessados, que realizará as seguintes Tomadas de Preços:
! Temida da Preços ti° 14/98 - Fornecimento Parcelado de Combustíveis para a Prefeitura
da Cidade Universitária/0FSM; entrega dos Envelopes n° 01 (documentação) e Envelopes
I n° 02 (proposta), até às 15:30 horas, do dia 25.03.98; abertura dos Envelopes n° 01,
• dia 25.03.98, às 15:30 horas; abertura dos Envelopes n° 02, dia 02.04.98, às 16:00
horas.
Tomada do Preço* a' 15/98 - Aquisição de órteses e Próteses para o IEJSM/OFSM;
entrega dos Envelopes n° 01 (documentação) e Envelopes n° 02 (proposta), até às
10:00 horas, do dia 01.04.98; abertura dos Envelopes n° 01, dia 01.04.98, às 10:00
horas; abertura dos Envelopes n° 02, dia 09.04.98, às 10:00 horas.
2. Os editais completos e demais informações poderão Ser obtidos na Comissão de
Licitações, Sala 666, 60 andar, Prédio da Administração Central, Cidade
universitária, Santa Maria, RS, fone (055) 220-8189 ou 220-8672, das 08:00 às 12:00
e das 13:30 às 17:00h horas.
Santa Maria, 10 de março de 1998
ROBERTO RIZ ZATTI
Presidente da Comissão de Licitações

(Of. n9 69/98)
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25,00 (vinte e cinco) reais para o regime de Dedicação Exclusiva recolhidas nas agências bancárias
localizadas no Campus Universitário.
Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no local das inscrições.
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DA SILVA
(Of . n9 161/98)

Universidade Federal de São Paulo
EDITAL N9 16, DE 4 DE MARÇO DE 1998

O Reitor da Universidade Federal de São Paulo, no uso de suas
atribuições, legais e estatutárias, resolve:
Homologar o resultado final do Concurso Público para o Pessoal Técnico
Administrativo, regulamentado pelo Edital 04/98, publicado no Diário Oficial da União de
16.01.98,página 783 seção 3, no Cargo abaixo:

Fisioterapêuta
Classificação
-

N° de

Nome

Parte I Parte II

Total

Inscrição

Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Administração',
Departamento de Administração Geral

01
02

004062 Luciana Barbosa de Godoy
004094 Jacqueline Evani dos Santos

286,64 540,00
276,66 540,00

826,64
816,66

Somente os candidatos acima obtiveram a pontuação mínima exigida para habilitação de acordo com o
Edital Interno n° 10/98 entregue no ato das inscrições.

EXTRATO DO CONTRATO N9 105/98

HÉLIO EGYDIO NOGUEIRA
PROCESSO N.° 23080.003717/97-53-

CONTRATANTE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. CONTRATADA - Vigilância Triângulo Ltda.,
OBJETO - contratação de serviços de vigilância com fornecimento de material e equipamentos necessários. VALOR DO
CONTRATO: RS 5.382,36 (Cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais, e trinta e seis centavos) mensal. ELEMENTO DE
DESPESA: 34903900. VIGÊNCIA DO CONTRATO: A partir da data da assinatura. DATA DA ASSINATURA: 01/03/98-e
vigonuá pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável.

(Of . n9 440/98)

Universidade do Rio de Janeiro

(Of. n9 65/98)

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle
EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N9 3 AO CONTRATO N9 31/97
PROCESSO N.° 23080.028955/96-91
•
CONTRATANTE* Universidade Federal de Santa Catarina CONTRATADA QUANTUM - Engenharia Elétrica Ltda
OBJETO: Manutenção Elétrica de baixa tensão, preventiva e corretiva, nos Centros de Ensino da UFSC ELEMENTO DE
DESPESA: 349039. VALOR DO CONTRATO: RS 13.400,00 (Treze mil e quatrocentos reais). VIGÊNCIA DO TERMO
• ADMVO: A partir da data da assinatura: 26 de fevereiro de 1998 e vigorará por um período de 04 (quatro) meses.

Processo 23102005578/97-33 - Contratante: Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - Contratada: Whitd
Martins Gases Industriais S A - Objeto: Fornecimento de gases - Data da assinatura do Contrato: .03,031981
- Vigência: 28 02 2000 - Pela Contratante: João Antônio de Freitas Filho - Pela Contratada: Anibal dos'
Santos Fernandes e Olney Nicolay.

(Of. n9 57/98)

Processo 23102005492/97-10 - Contratante: Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - Contratada:Prix
Fixe Alimentos Ltda - Objeto: Fornecimentos de Gêneros Alimentícios - Data da assinatura do Contrato::
03/03:98 - Vigência: 3107/98 - Pela Contratante: João Antônio de Freitas Filho-- pela Contratada: Maná'
Raimundo Rosseto.
-

Departamento de Recursos Humanos
EDITAL N9 57, DE 5 DE MARÇO DE 1998

-

A Diretora, em exercício, do Departamento de Recursos Humanos da Universidade Federal de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições, torna público que nos dias 11 e 12/03/98, no horário das 10 as
12h e das 14 as 16h, estarão sendo realizadas inscrições com vistas ao Processo Seletivo Simplificado
para contratação de Professor Substituto, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária
nos termos da Lei n° 8.745/93, para os seguintes Departamentos de Ensino:
CENTRO DEPTO
CED

CCB
CCS
CSE

CTC
CCS
CCA

CAMPO DE
CONHECIMENTO
Didática
Zoologia

REQUISITOS

REG.
TRAB.
MEN
Graduação em Pedago,gia
20h
ECZ
Licenciatura ou Bacharelado em 40h
Ciências Biológicas.
SPB
Enfermagem
Graduação em Enfermagem com 40h
especialização em Saúde Pública,
ou áreas afins.
CCN Contabilidade
Graduação
em
Ciências 20h
Contábeis.
ECV Estruturas
Graduação em Engenharia Civil.
20h
NFR Enfermagem na Saúde do Experiência de 01 (um) ano, em
40h
Adulto
Médico-Cirúrgica
ou
Administração.
CAL Higiene e Controle de Mestrado em Ciências dos 40h
Alimentos

Processo 23102005492/97-10 - Contratante: Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - Contratada: Marpol;
Distribuidora de Cereais Ltda - Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios - Data da assinatura do'
Contrato: 03/03.98 - Vigência: 31107/98 - Pela Contratante: João Antônio de Freitas Filho - Pela
Contratada: Jorge Teixeira Rodrigues.
Processo 23102005492 97-10 - Contratante. Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - Contratada: Ermar
Alimentos Ltda - Objeto: Fornecimento de Géneros Alimentícios - Data da assinatura do Contrato:
03. 0398 - Vigência: 31'07.'98 - Pela Contratante: João Antônio de Freitas Filho - Pela Contratada:
Eronides Pereira Santos.

VAGA(S)
01
01

.

02

Processo 2310200556997-42 - ontrátante: Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - Contratada: PriX:
Fixe Alimentos Ltda - Objeto: Fornecimento de , Géneros Alimentícios - Data da assinatUra do Contrato:
03 . 03,98 - Vigência: 31 07/98 - Pela Contratante: João Antônio de Freitas Filho - Pela Contratada: Nlariá
Ra im un do R osselo.
(Of . n9 98/98)

01

EXTRATOS DE 1NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
01
01
01

Alimentos

A Seleção será efetuada de acordo com os critérios adotados pelos Departamentos de Ensino.
Os candidatos selecionados serão contratados por tempo determinado, por um período máximo
de 12 (doze) meses, não sendo permitida a prorrogação do prazo.
O candidato que for professor do Magistério Superior e do I e II Graus das Instituições Federais
de ensino, não poderá ser contratado nos termos da Lei n° 8,745/93.
O candidato que ocupar cargo público, que não o de magistério, poderá ser contratado desde
que comprovada a compatibilidade de horários.
Os candidatos que já exerceram a função de Professor Substituto nos termos da Lei n° 8,745/93,
não poderão ser novamente contratados com fundainento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e
quatro) meses do seu contrato anterior.
'Ás inscrições serão efetuadas na Secretaria do Departamento de Ensino , devendo os candidatos
apresentarem cópia do "Curriculum Vitae", comprovantes dos requisitos exigidos no presente edital e
comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de RS 08,00(oito) reais para o regime de 20
(vinte) horas semanais, RS 16,00(dezesseis) reais para o regime de 40 (quarenta) horas semanais e R$

Processo n.23102005043/98-15.0bjeto:Aquisição de medicamentos.Finna: CRISTÁLIA PROD.
QUÉMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - Nota de Empenho n.:98NE00147. Valor R$136,00//
Processo n.: 23102005074/97-50. Objeto:Consuhoria em informática. Nota de Empenho n.:98NE00148.
Valor RS3.600,00.
Processo n.23102005012/98-33.0bjeto:Aquisição material de laboratório - Nota de Empenho,
n.:98NE00150. Valor R$2.960,00//Reconhecimento e ratificação: João Antonio de Freitas Filho Ordenador de Despesas do H.U.G.G., fundamento legal: Artigo 25/1 da Lei 8.666/93.
(Of.. no 99/98)

Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá
EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 0005/98.
Objeto:- Compressor e aparelho de sauna a vapor.
Contratante: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá.
Contratada: Marajó Ferragens Com. Ltda. e Piscinas Shopping.
Pundsmanto Legal: Art. 24, inciso XXI da Lei n° 8.666/93, com a redação dada pela
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Medida Provisória 1531-15, de 05/02/98.

Ato de Dispensa: em 09/03/98 por Ignácio
da FAPEPE.
Ratificação: em 09/03/98 por Prof. José
FAPEPE.

Sérgio Miranda Ferreira - Diretor Executivo
Carlos Goulart de Siqueira - Presidente da

3nE

Escola Ágrotécnica Federal de Colorado do Oeste
EDITAL N9 1, DE 5 DE MARÇO DE 1998
P

Processo: 0009/98.
Objeto: Serviço de desembaraço alfandegário.
Contratante: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá.
Contratada: Randy Transportes Internacionais Itda.
Fundamento Legal: Art. 24, inciso XXI da Lei n° 8.666/93, com a redação dada pela
Medida Provisória 1531-15, de 05/02/98.
Ato de Dispensa: em 09/03/98 por Ignácio Sérgio Miranda Ferreira - Diretor Executivo
da FAPEPE.
Ratificação: em 09/03/98 por Prof. José Carlos Goulart de Siqueira - Presidente da
FAPEPE.

(N9 87.203 _ 10-3-98 - R$ 88,68)

Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: Termo Aditivo n.° 03 ao contrato n.° 07/96 celebrado entre a Faculdade de Medicina do
Triângulo Mineiro - FMTM e a Empresa Medicor do Brasil Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda.
OBJETO: prorrogar o prazo de vigência constante da Cláusula Quinta do contrato original até 31 de
dezembro de 1998, devendo as despesas mensais orçadas em R$ 4.087,00 (quatro mil e oitenta e sete
reais), correrem à conta da mesma Dotação Orçamentária, mediante reforço de empenho. PROCESSO:
23085.002152/97-92. ASSINAM: pela FMTM, Valdemar Hial e, pela empresa, Attila Csernok.
(Of. n9 67/98)

Escola Agrotécnica Federal Antônio Jose Teixeira
EXTRATO DE CONTRATO N5 17/98
PROCESSO N' 23000.066007/98-31; CONTRATANTE: Escola Agrotéenica Federal Antônio José TeixeiraGuanambi-BA; CONTRATADO: Nutricampo Comércio e Representação de Produtos Agropecuária Ltda; ESPÉCIE:
Contrato n" 17/98; VALOR: R$ 39.920,00; OBJETO: Aquisição de material de consumo (milho ern grão e farelo de
soja); VIGÊNCIA: 26.02.98 A 31.12.98; DATA E ASSINATURA: 26.02.98, Márcio Trindade Almeida, pela
contratante e Isnaya Jacicson Carapiii Ladeia Ledo, contratado.
EXTRATO DE CONTRATO 18/98
PROCESSO N. 23000.066007/98-31; CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal António José Teixeira-GuanambiBA; CONTRATADO: Cerealista Guanabara Ltda; ESPÉCIE: Contrato n' 18/98; VALOR: R$ 41.470,59; OBJETO:
Aquisição de material de consumo (concentrado inicial e final para frango de corte, concentrado para aves de postura,
ração peletizada para coelhos, suplemento vitaminico e mineral para suínos); VIGÊNCIA: 26.02.98 A 31.12.98; DATA
E ASSINATURA: 26.02.98, Márcio Trindade Almeida, pela contratante e Idarcel de Oliveira Ledo, contratado.

(Of. n9 389/98)

EscolaAgrotécnicalFederal de Ihnlbuí
EXTRATO DO CONTRATO N4 1/98
ESPÉCIE: Contrato de Fornecimento de Combustível. CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de Bambuí. CONTRATADA: CENTRAL ABASTECIMENTO
E SERVIÇOS LTDA.. OBJETO: Fornecimento de Combustível. FUNDAMENTO
LEGAL: Carta Convite 003/98. PROCESSO nQ 23000.052539/98-81. UNIDADE
ORÇAMENTARIA: 153195. PROGRAMA DE TRABALHO: 08043019620850034, FONTE
0112, ELEMENTO DE DESPESA 34_90.30.00. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO:
R$20.000,00 (Vinte mil reais). VIGÊNCIA:06.02.98 A 31.12.98. ASSINATURAS: Pela Contratante: José Aparecida Bahia e pela Contratada:
Antônio Michel Nasser.
(Of. n9 35/98)

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N9 1/98
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Escola Agrotécnica Federal de Bambui. CONTRATADA: FERREIRA SILVA CONSTRUÇÕES
LTDA.. OBJETO: Serviço e adaptação do prédio do abatedouro. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 005/97. PROCESSO n4 23000.052308/9788. UNIDADE ORÇAMENTARIA: 26305. PROGRAMA DE TRABALHO:
08043019620850034, FONTE 0250. ELEMENTO DE DESPESA 34.90.39.00. VALOR DO CONTRATO: R$23.410,00 (Vinte e tres mil quatrocentos e dez
reais). VIGÊNCIA:20.02.98 A 20.04.98. ASSINATURAS: Pela Contratante:
José Aparecida Bahia e pela Contratada: Antônio Luiz da Silva.
(Of. n9 40/98)

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N9 2/98
Processo n9 23000.052562/98-01
Em cumprimento ao disposto no § 1 2 do artigo 109 da Lei n° 8.666/93, a Comissão Permanente de
Licitação faz saber aos interessados que a Tomada de Preço n 2 002/98, Tipo MENOR PREÇO, para
contratação de Serviço de Limpeza e Conservação, foi ADJUDICADA à Licitante ADMINISTRADORA
IPIRANGA LTDA.
Bambui, 10 de março de 1998
A COMISSÃO
(Of. s/n9.)

SEÇÃO 3

A DIRETORA ADJUNTA DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE COLORADO,
DO OESTE-RO, no uso de suas atribuições legais, torna público que 11'6"
período de 16 a 26 de março de 1998 estarão abertas as inscrições
Processo Seletivo Simplificado, para a contratação de Professor Substituto, para prestação de serviços docentes na área de Informática (01
vaga), nos termos do inciso I do Art. 37 da Constituição Federal e da . Lei n° 8.745, de 09 de dezembro de 1.993.
1. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
1.1 Apresentar comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, no
valor de valor de R$ 15,00 (quinze reais), em favor da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste-RO, no Banco do Brasil S/A, Agência
1182-7, conta n° 55568000-2. A taxa de inscrição uma vez paga, não
será restituída em hipótese alguma.
1.2 Preencher e assinar a ficha de inscrição, a qual não poderá conter
emendas, rasuras ou entrelinhas, anexando cópia legível do documento
oficial de identidade, devidamente autenticada ou mediante original
para autenticação.
1.3 Não serão aceitas inscrições condicionadas ou extemporâneas. Admitir-se-á, no entanto, inscrição por procuração (instrumento particular) devendo ser apresentado neste caso:
a) instrumento de mandato;
b) fotocópia autenticada do documento oficial de identidade do procurador e,
c) documentos relativos ao candidato, mencionados nos subitens 1.1 e
1.2.
d) Cópia autenticada do Diploma de graduação ou habilitação do cursa
na área de informática.
1.4 As inscrições serão feitas na Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste-RO, situada na Rodovia 399, km 05, Colorado do Oeste-RO,
no período de 16 a 27 de março de 1998, nos horários de 7:30 às 11:00
horas e de 13:30 às 17:00 horas, nos dias úteis.
2. DO PROCESSO SELETIVO
2.1 O Processo Seletivo constará de três modalidades de provas a saber: escrita, de desempenho e de títulos.
2.2 A prova escrita, de caráter eliminatório, será composta de duas
partes:
Parte I - 20 questões de conhecimentos específicos;
Parte II - 10 questões de Português.
2.3 O valor atribuído a cada questão da prova escrita será:
Parte I - 04 (quatro) pontos e Parte II - 02 . (dois) pontos.
2.4 O mínimo de pontos para habilitação na prova escrita será:
Parte I - 40 (quarenta) pontos e Parte II - 10 (dez) pontos.
2.5 A duração da prova escrita será de 02 (duas) horas contando o tempo de preenchimento da folha de resposta.
2.6 A prova de desempenho será de caráter eliminatório e classificatório e valerá de O a 100 pontos.
2.7 O mínimo para habilitação na prova de desempenho será de 50 (cinqüenta) pontos.
2.8 Na prova de desempenho serão considerados os aspectos a seguir relacionados com as respectivas pontuações máximas:
a) Plano de aula - 15 pontos
b) Introdução(motivação e apresentação de objetivos) - 10 pontos
c) desenvolvimento - comunicação verbal - (clareza, segurança, ordenação e adequação ao nível da turma) - 20 pontos.
d) Interação professor/aluno - 10 pontos.
e) Interação com o objetivo proposto - 10 pontos
f) Uso adequado dos recursos didáticos - 08 pontos
g) Flexibilidade/feed back - 09 pontos
h) Conclusão (síntese e avaliação) - 10 pontos
i) Adequação ao tempo - 08 ponos.
3 A duração da prova de desempenho será de 40 minutos.
3.1 Apenas candidatos aprovados na prova escrita prestarão a prova de
desempenho.
3.2 Haverá o sorteio do ponto 24 (vinte e quatro) horas, no mínimo,
antes da prova de desempenho.
3.3 O candidato deverá apresentar, antes do início da prova, o comprovante de inscrição, a carteira de identidade e entregar ã banca examinadora, o plano de aula em três vias.
3.4 Será permitido nessa prova apenas a presença do candidato, da banca examinadora e alunos da Agrotécnica.
4 Da Prova de títulos:
4.1 Terá caráter classificatório.
4.2 Somente se submeterão à prova de títulos, os candidatos aprovados
na prova de desempenho.
4.3 Os títulos apresentados serão considerados uma única vez, mesmo
que o candidato tenha formação múltipla, sendo atribuído a eles os seguintes valores:
a) Certificado de Doutorado, na área correspondente à disciplina de
que trata o presente Edital, obtido em curso credenciado pelo Conselho
Federal de Educação ou quando estrangeiro, devidamente revalidado - 20
pontos.
b) Certificado de curso de Mestrado, na área correspondente à disciplina de que trata o presente Edital, obtido em curso credenciado pelo
Conselho Federal de Educação, ou quando estrangeiro, devidamente ' revalidado - 15 pontos.
c) Certificado de curso de Especialização em nível de Pós-Graduação
"Lato Sensu", de acordo com as prescrições da Resolução 12/83 dó Conselho Federal de Educação, em área afim a que concorre - 10 pontoà.
d) Certificado de Aperfeiçoamento, curso e-/ou Estágios, na área de que
trata o Edital, com carga horária de:
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• Maior ou igual a 180 (cento e oitenta) horas; serão considerados até'
dois certificados com valor de 03 (três) pontos cada um, valor máximo
- 06 (seis) pontos;
• Maior ou igual a 80 (oitenta) horas: serão considerados até dois
certificados, com valor de 02 (dois) pontos para cada um. Valor máximo
- 04 (quatro) pontos.
- Maior ou igual a 40 (quarenta) horas: serão considerados até dois
certificados com valor de 01 (um) ponto cada um. Valor máximo - 02
(dois) pontos.
- Atestado de exercício na área docente sendo 02 í dois) pontos por ano
de efetivo exercício. O valor máximo será de 20 (vinte) pontos.
5 DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
5.1 As provas serão reaizadas na Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste-RO, situada à Rodovia 399, km 05, Município de Colorado
do Oeste, Estado de Rondônia.
5.2 A prova escrita será realizada no dia 29 de março de 1998 e terá
início às 08:00 horas.
5.3 O resultado da prova escrita será divulgado no Mural da Escola
Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste-RO no dia 30 de março de
1998, a partir das 09:00 horas.
5.4 Todos os candidatos aprovados na prova escrita deverão comparecer,
obrigatoriamente, às 14:00 horas do dia 30 de março de 1998, para sorteio do tema da aula de desempenho.
5.5 A prova de desempenho será realizada a partir de 24 (vinte e quatro) horas após o sorteio.
6 DO RESULTADO
6.1 A média final do candidatc será a soma dos pontos obtidos nas três
modalidades de prova.
6.2 Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, terá preferência,
para efeito de desempate, o candidato que na ordem:
6.2.1 Obtiver maior número de pontos na prova de desempenho;
6.2.2 Obtiver maior número de pontos na prova escrita específica;
6.2.3 Obtiver maior número de pontos na prova de títulos;
6.2.4 Comprovar maior tempo de experiência profissional na área de Magistério.
6.3 O resultado final do concurso, uma vez homologado pelo DiretorGeral da Escola Agrotécnica Federal de colorado do Oeste-RO, ou pelo
seu substituto legal, será publicado, na forma de edital, no Diário
Oficial da União, respeitada a ordem de classificação.
7 DO CONTRATO
O Contrato a ser firmado com o candidato classificado em 1° lugar terá
a vigência de 12 (doze) meses.
A remuneração será fixada em importância não superior ao valor da remuneração fixada para os servidores da EAF de Colorado do Oeste-RO,
não considerando as vantagens de natureza individual dos servidores.
O contrato será vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, de
que trata a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, conforme o previsto
no Art. 8° da Lei n° 8.745, de 09 de dezembro de 1993.
As despesas decorrentes da contratação dos Professores Substitutos
correrão à conta do Elemento de Despesa 349004.01, Programa de Trabalho 0804319620850034, Fonte 0112000000.
O Contrato será firmado após autorização do Ministério da Educação e
do Desporto.
8 VALIDADE
O Prazo de validade do presente contrato será de 01 (um) ano.
IONE GOMES ADRIANO
(Of. n9 99/98)
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N e 3/98
A Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Escola
Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste-RO, torna público aos
interessados que está aberto o seguinte processo licitatório na
modalidade de "Tomada de Preços", com abertura das propostas na sala
de licitações da escola no dia e horário que segue: Licitação processo
n° 23000.061528/98-56, tomada de preços n° 03198, tipo menor preço,
para aquisição de produtos e materiais de uso na agropecuária. A
abertura da proposta será no décimo quinto dia útil após a publicação
no Diário Oficial da União, do corrente ano, às 14 horas. O Edital com
todas as informações encontra-se a disposição dos interessados junto à
Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste-Ro, na Rodovia BR 399,
Km 05, Zona Rural, Fone/fax: (069) 341-2386 - Colorado do Oeste-RO.
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Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês
EDITAL N9 3, DE

6 DE MARÇO DE 1998

O DIRETOR GERAL DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SANTA INÊS-BA, no uso de suas atribuições legais, e
em função da autorização contida no Despacho do Ministro do MARE, de 20 de fevereiro de 1997, publicado no aau. de
21 02.97, resolve HOMOLOGAR o Concurso Público de Provas e Títulos para Professor de Ensino
de 1 * e 2' Graus do Quadro
de Pessoal da Escola Agrotécruca Federal de Santa Inês-BA, conforme Edital n° Q1/98, publicado no D.O.U. de 21/01/98, de
acordo com a c lassificação abaixo:

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
1

NOME DO CANDIDATO
Elenildo Café de Jesus

PROVA
ESCRITA

PROVA DE
DESEMPENHO

80

77

PROVA DE
TÍTULO

TOTAL

CLASSIFIC.

157

1°

DISCIPLINA: INFORMÁTICA
I

NOME DO CANDIDATO

Naidson Clayr Santos Ferreira
(Of. n9 61/98)

PROVA
ESCRITA
92

PROVA DE
DESEMPENHO
61

PROVA DE
TÍTULO

TOTAL
153

CLASSIFIC. i
1°

N1LTON DE SANTANA DOS SANTOS

Escola Agro técnica Federal de São Vicente do Sul
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato n° 002/98. Contratante: EAF de São Vicente do Sul-RS; Contratada: Roso Dantas c Cia Ltda.; Objeto:

Serviços manutenção setores didático/produtivo EAF: Zoo I, II e III e Agri I e Jardinocultura; Fundamento Legal:
Lei 8.666/96, Art. 22, II; Valor . RS 2.416,00 (Dois mil, quatrocentos e dezesseis reais) mensal; ED 334903900 PTRES 547701; Vigência. 27/02/98 a 26/02/99; Data assinatura: 27/02/98; Signatários: Paulo Roberto Deon p/
EAF e Cézar Augusto Daniel Roso p/ Contratada.
Contrato n" 003/98; Contratante: EAF de São Vicente do Sul-RS; Contratada: Helena Sturza Almeida; Objeto:
Serviços referente a confecção de Alimentos (café: almoço e janta) - higienização e limpeza cozinha, refeitório, e
áreas e utensilios/equipamentos utilizados; Fundamento Legal: Lei 8,666/93, Art. 24, IV c/c Art. 26; Valor: RS 3.
600,00 (Trás mil e seiscentos reais) mensal; ED 334903900 - PTRES 547701; Vigência: 28/02/98 a 27/04/98; Data
assinatura: 27/02/98; Signatários: Paulo Roberto Deon p1 EAF e Helena Sturza Almeida p/ Contratada.
Contrato n° 004/98; Contratante: EAF de São Vicente do Sul-RS; Contratada: Denizard Paulo Carvalho; Objeto:
Serviço Projetos Engenharia e Fi scalização/acompanhamento obras/serviços; Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Art.
22, 1(1; Valor: R$ 3,50m2 (Três reais e cinqüenta centavos)/m2 Projetos e RS 3,50m2 (Três reais e cinqüenta
centavos)m2 Fiscalização/Acompanhamento; ED 34903600- PTRES 547701; Vigência: 02/03/98 a 31/12/98; Data
assinatura: 02/03/98: Signatários: Paulo Roberto Deon p/ EAF e Denizar Paulo Carvalho p/ Contratada.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Extrato do Sexto Termo Aditivo ao Contrato n°005/96, firmado egtre a Escola Agrotécnica Federal de São Vicente
do Sul e Cooperativa dos Alunos da Escola Agrotécnica Federal de São Vicente do Sul, Valor: Fica o valor inicial
estimado em RS 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), sendo o valor unitário de RS 0,25 (vinte e cinco centavos).
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, Signatários: Alcides Macagnan pela EAF e Luciano
Matos pela Contratada.
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 018/97, firmado entre a Escola Agrotécnica Federal de São
Vicente do Sul e Pedro E. Prediger - ME; Vigência: fica o contrato original prorrogado até o dia 28/02/99, Preço
fica o valor estipulado em RS 1.636,60 (Um mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), mensais ou RS
19.639,20 (Dezenove mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte centavos). Ficam ratificadas as demais cláusulas do
contrato original. Signatários: Alcides Macagnan pela EAF e Pedro E. Prediger pela Contratada.
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 019/97, firmado entre a Escola Agrotécnica Federal de São
Vicente do Sul e Pedro E. Prediger - ME, Vigência: fica o contrato original prorrogado até o dia 28/02/99, Preço
fica o valor estipulado em RS 1.803,20 (Um mil oitocentos e três reais e vinte centavos), mensal ou RS 21.638,40
(Vinte e um mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), anual. Ficam ratificadas as demais cláusulas do
contrato original. Signatários: Alcides Macagnan pela EAF: e Pedro E. Prediger pela Contratada.
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 024/97, firmado entre a Escola Agrotécnica Federal de São
Vicente do Sul e Pedro E. Prediger - ME, Preço: Fica o valor estipulado em RS 1.649,34 (Um mil seiscentos e
quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), mensais ou RS 19.792,08 (Dezenove mil setecentos e noventa e
dois reais e oito centavos) anual. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original. Signatários: Alcides
Macagnan pela EAF. e Pedro E. Prediger pela Contratada.
(Of. n9 391/98)

EscolaAgrotécnicalFederaldeSousa
MARIA APARECIDA BOAVENTURA
(Of. n9 103/98)

Escola Agrotécnica Federal de Machado
c, THAI° l E

TERMO ADJUVO

ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo, ao Contrato nO 005/97, celebrado entre a Escola A g rotécnica Federal de Machado-MG. , e o Professor
SubstiPaulo Renato de Oliveira Gavião_ OBJETO:
Exclusiva. Vigência: A par tir de 01.03.98.Concessão de Dedicação
Data da Assinatura:
25.02.98. Assinam: Renato Ferreira de Oliveira pela Contratante e Paulo Renato Oliveira Gavião- Contratado.

AVISOS DE LICITAÇÃO
CARTA-CONVITE N9 1/98
A Comissão Permanente de Licitação da Escola Agrotecnica Fede
ral de Sousa - PB, torna público, para conhecimento dos interessados,
que está disponível na Sala de Licitação à rua Presidente Tancredo Ne
vem, s/n, bairro Jardim Sorrilãndia - Sousa-PB, telefones: (083) 521-1
18 e 521-2218, edital de Licitação da Carta Convite n4 001/98; OBJETO
Aquisição Material de Consumo (combustíveis); DATA DA ABERTURA DAS PRO
POSTAS: 18.03.98 às 9:00 horas.

tuto

(Of.. n9 387/98')

CARTA-CONVITE N9 2/98
A Comissão Permanente de Licitação da Escola Agrotecnica Sede
rei de Sousa - PB, torna público, para conhecimento dos interessados,
que está disponível na sala-de Licitação à rua Presidente Tancredo Ne
ves, s/n4, bairro Jardim Sorrilãndia - Sousa - PB, telefones: (083) 521
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Escola Técnica Federal de São Paulo

—1218 e 521-2218, edital de licitação da Carta Convite n9 002/98; OBJE
TO: Aquisição Material de Consumo (Pneus); DATA DA ABERTURA:
18.03.9-8às 15:00 horas.

EDITAL N9 10, DE 5 DE MARÇO DE 1998
FRANCISCA ESTRELA DE OLIVEIRA TRAJANO
Presidente da Comissão

(Of. n9 49/98)

nas Nome

1°
2°
3'
4°
5°
6°

Escola Técnica Federal de Alagoas
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

'ESPÉCIE: Termo Aditivo n° 02 ao Contrato n° 02/96 - que entre si celebram a ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE
'ALAGOAS e a firma LIMPE< SOCIEDADE E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. OBJETO: Prorrogar a vigência do
Contrato n° 009/96 até 30 de junho de 1998. DATA DA ASSINATURA: 31/03/98. CONTRATANTE: Mario Casar
Jucá. CONTRATADA: José André Desta Acioly.
(Of.. n9 87/98)

Média
9,50
9, 00

8,50
7,00
7,00
6,50

REGINA STELLA BARCO INÁCIO

EDITAL N9 11, DE 5 DE MARÇO DE 1998
O DIRETOR GERAL DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições
legais, torna público e homologa o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para contratação de professores
substitutos, de que trata o Edital n°02, de 07.01.98, realizado na sede, referente as seguintes áreas/disciplinas:

Processamento de Dados
Lingua Estrangeira Moderna

EDITAL N9 2/98.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Extrato do Edital n° 02/98, de inscrição no Processo Seletivo Simplificado para escolha de professores substitutos,
contratação por tempo determinado nos termos da Lei n° 8.745 de 09/12/93. Estarão abertas as inscrições nos dias 09 e 10 do
mês corrente, das 09:00 às 11:30 horas e das 14:00 às 16:00 horas, no Departamento de Recursos Humanos, para o curso de
Processamento de Dados (02 vagas). Poderão inscrever-se os detentores de titulo de Graduação ou Pós-Graduação em
Computação, Informática ou Processamento de Dados. Os candidatos não poderão ter qualquer vínculo empregaticio c/ou
funcional na Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal c dos Municipios. A taxa de
inscrição é de R$ 10,00 (dez reais). Todas as informações estão expressas no Edital completo que encontra-se à disposição
no D.R_H. da ETFMT.

Tertuliano Paulo da Silva
Sinesio Chamma Junior
Elizabath Neves Metias
Marco Antonio Pinto
Gustavo Eugênio N. Krupensky
Ricardo Dualde

(of. n9 12/98)

Área/Disciplina

Escola. Técnica Federal de Mato Grosso

M;

A Diretora da Unidade de Ensino Descentralizada de Cubatão, no uso de
suas atribuições legais, torna público e homologa o resultado final do Processo
Seletivo simplificado para contratação de professores substitutos, de que trata. , o
Edital n° 005 de 12/02/98, realizado na Unidade de Ensino Descentralizada Cie
Cubatão, referente às seguintes Areal disciplinas:
Disciplina/Área
Processamento de Dados

ESPÉCIE: Termo Aditivo n • 04 ao Contrato n° 02/95 - que entre si celebram a ESCOLA TÉCNICA FEDERAL
DE ALAGOAS e a firma VERATUR VIAGENS E TURISMO LTDA. OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato
n° 02/95, por 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 03/03/98, CONTRATANTE: Mario Cesar Jucá.
CONTRATADA: José Mário Ferreira Damasceno.

—323

ORDEMDE
CLASSIF.
1°
I°
2°
3°
4°
5°

NOME
Ricardo Dualde
Rosana Mania
Dalvo Celestino Teixeira
Nédia Bakchachian Cbalegh
Adriana Alves
Valdeir Rodrigues

TOTAL
PONTOS
8,00
9,25
9,00
7,50
7,25
7,00

FRANCISCO GAYEGO FILHO
(Of. n9 84/98)

Fundação Joaquim Nabuco

JOSDYR VILHAGRA

Superintendência de Planejamento e Administração

(Of. n9; 30/98)

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE

Escola Técnica Federal do Piauí
EXTRATO DE RESCISÀO CONTRATUAL
CONTRATO N' 0059'
ESPECIE. Termo de Rescisão
CONCEDENTE: Escola 'remiu Federal do Pias
CONCESSIONÁRIA. Empresa Sabor do Pecado
FUNDAMENTO LEGAL. Não cumprimento da Clausula Terceira do retendo documento
OBJETO: Arrendamento do espaço para funcionamento da Cantinono Bloco 13 da ETFPI
REFERÊNCIA Processo 11 23055 001082 o b- 0 5 c Cano ( 'omite ir' 05105
DATA E ASSINATURA. do março de 100'
Nt ME DOS SIGNATÁRIOS, Pela E.coln Tectuca Federal do Puno Rito Mui-Mb de Cosmo e pela Fnum:...: g :Mor do Pecsdo
-Aldaues Saraiva Brito Santos.

Cientificamos que a Fundação Joaquim Nabuco procedeu à
licitação originada no processo n° 231 01 .000155/98 , Convite n° 02,
para fornecimento e instalação de condicionador de ar split system.
Firma Vencedora: Padron Ar Condicionado Ltda.Valor Total: R$ 5.297,00.
Empenho n°98NE00285.
MONICA MONTEIRO LIAUSU CAVALCANTI
Super intendente
(Of. n9 52/98)

Fundação Universidade do Amazonas

(Of. s/n9)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Escola Técnica Federal de Roraima
EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATO N' 01/911
processo no 23131.000013/98-58.CONTRATANTE: Escola Técnica Federal de Roraima CONTRATADA:
COTIL- Comercial Tiara Fook Ltda, OBJETO: Fornecimento de gasolina, Modalidade de Licitação
Carta Convite. VALOR TOTAL: RS 501,00 (Quinhentos e sessenta e oito reais). VIGÊNCIA: 12 meses. Data
de assinatura : 27.02.97.
CONTRATO N ° 02/9S
processo n° 23131.000013/98-58.CONTRATANTE: Escola Técnica Federai de Roraima CONTRATADA:
DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO PINREIRO.LTDA, OBJETO: Fornecimento de Óleo
Diesel e Fluído de Freio, Modalidade de Licitação Carta Convite. VALOR TOTAL: RS 4.750,00 (quatro
mil setecentos e cinquenta reais). 'VIGÊNCIA: 12 meses. Data de assinatura : 27.02.97.
CONTRATO 24•113/98
processo n° 23131.000013/98-521.CONTRATANTE: Escola Técnica Federal de Rombos CONTRATADA:
KOTINSKI & CIA LTDA , OBJETO: Fornecimento Óleo lubrificante e Querosene, modalidade de
Licitação Carta Convite. VALOR TOTAL: RS 625,09 (seiscentos e vinte e cinco reais). VIGÊNCIA: 12
meses. Data de assinatura : 27,02.97.

RETIFICAÇÃO
Na matéria, publicada no Diário Oficiai da União em 14101198, Seção 3, Pag N°39, Onde se le: Valor
Total:RS 74.113,85 ( Setenta e quatro mil cento e treze reais e oitenta e cinco centavos).Leia-se :
77.590,69 ( Setenta e sete mil quinhentos e noventa reais e sessenta e nove centavos).

Espécie: Termo Aditivo No. 02 ao Contrato de Prestação de Serviço No. 03/96-HUGV celebrado entre a Fundação
Universidade do Amazonas e a Conservadora Unidos Ltda. Objeto: Alterar; Atualizar e Prorrogar o Contrato
Principal de Prestação de Serviço. Fundamento Legal: Art. 57 e 65 e seus incisos, da Lei 8.666/93. Vigência: 03
(três) meses, a partir da assinatura. Assinatura: 28.1 1.97. Dotação Orçamentária: Esfera: 2.PT:
08075042844380083. Fonte: 0250154003. Elemento de Despesa: 349037. Valor mensal: R$ 113.860,00 (cento e
treze mil, oitocentos e sessenta reais) Assinado por Walmir de Albuquerque Barbosa- Reitor da Universidade do
Amazonas e pela Sra. Reni de Souza Alencar.
(Of. n9 44/98)

Fundação Universidade de Brasília
Decanato de Administração e Finanças
Prefeitura Universitária
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 1 53 /9 8
Objeto: Serviço de transporte de passageiros por via terrestre
Complemento do Objeto: Ônibus rodoviário, bancos estofados, 40 lugares no
mínimo, equipamentos de segurança segundo cnt, para trafegar no dê, bem como nas cidades do entorno, 50.000.km rodados (6 meses).
Edital: 11/03/1998 de 08h00 às 12h00 e de 141-100 às 17h00
Endereço: Prefeitura do campus Darcy Ribeiro
Asa Norte - BRASILIA - DF
Entrega das Propostas: 3 0/03/1 9 98 às 15h00
Endereço: Prefeitura do campus Darcy Ribeiro
Asa Norte - BRASILIA - DF
JOAQUIM ARNOLDO P. PINHEIRO
Prefeito do Campus

(Of.. n9 8/98)

SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 88,68 )
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SEÇÃO 3

DIÁRIO OFICIAL
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 152/98

ah,

Comunicamos o Julgamento das Propostas da licitação em epígrafe
A-z0hdação Universidade de Brasília, através da Prefeitura do Campus Univer
Sièârio, comunica o resultado de julgamento da licitação em referência, como segue, Firma Vencedora: CENTRAL GS IND. E COMÉRCIO DE MóVEIS LTDA.
JOAQUIM ARNOLDO P. PINHEIRO
Prefeito do Campus
( SIDEC - 10/03/1998
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ESTATÍSTICA, ESTATÍSTICA ECONÔMICA, INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA E
ECONOMETRIA, observadas as seguintes condições: NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma); REQUISITO
BÁSICO: graduado em Economia; PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 16 e 17 de março de 1998; TAXA DE
INSCRIÇÃO: a taxa de inscrição será de 1,5% (um e meio por cento) do vencimento inicial do cargo de
Professor da Carreira do Magistério Superior conforme titulação exigida, com base no vencimento vigente
na data da inscrição; REGIME DE TRABALHO: 40 (quarenta) horas semanais. A documentação exigida
para a inscrição, processo seletivo e demais informações poderão ser obtidas no Departamento de Ciências
Econômicas, à Praça Frei Orlando n° 170, nesta cidade ou através do telefone (032) 379-2354, no horário
de 09 lis às 11 hs e de 14 hs às 1711s.
ROGÉRIO CARVALHO DE GODOY

Valor a faturar: R$ 73,90 )
(Of. n9 35/98)

EDITAL DE 4 DE MARÇO DE 1998
CONCURSO PÚBLICO

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CPD 00 2/9 8

PROCESSO. 23106.010385/98-72. OBJETO. Serviços de Locação de equipamento Fac-símile, modelo X-7033.
CONTRATADA: Xerox do Brasil Lida CONTRATANTE Fundação Universidade de Brasília Vigência' 12 (doze) meses a
partir de 01/03/98.
(Of. n9 411/98)

Fundação Universidade do Rio Grande
EDITAL N9 26, DE 9 DE MARÇO DE 1998
CONTRATAÇÂO TEMPORARIA
A Fundação Universidade do Rio Grande, realizará Contratação Temporária
de Excepcional Interesse Publico atreves de SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTI
TUTO na forma da Lei n9 8.745 de 09/12/93. As informaçOes estarão abeV
tas no período de 12/03/98 18/03/98, na Div. de Protocolo: Campus CT
dade - fone (,O532 ) 31:1900, ramais 154 e 175, sendo REQUISITOS INDIS
PENSAVEIS: 1) Depto. Oceanografia: Diploma de Conclusão de Curso Superior em Oceanologia. Depto de Cirurgia: Diploma de conclusão de Curso
Superior em Medicina e Residencia Medica na erea; 2) entrega de
Curriculum Vitae (documentado);
3) carteira de identidade (xeroxl;
4)
comprovação de recolhimento da Taxa de Inscrição no Banco do Brasil/Pos
Co FURO - Campus Cidade, Ag. 0084,1, conta n9 55.568-001.0, no valor
de: R$ 16,00 ( Dezessis reais ) para a Classe Auxiliar 40h e R$ 8,00 (
oito reais) para Classe Auxiliar 20h - OBSERVAÇõES: 1) Não poderao ser
contratados servidores ocupantes de cargo efetivo, integrante das carreiras de magisterio de que trata a Lei 7.596/87. 2) Poderio ser contratados profeasores substitutos ou visitantes, cujos contratos tenham
expirados há mais de 02 anos. 3) A seleção será realizada pela Unidade
detentora da vaga atreves de Análise de Curriculo e entrevista. 4) O
prazo do Contrato será da apresentação do selecionado ate 31/01/99 para
Dpto. Oceanografia e por um ano para Depto. Cirurgia.
DEPARTAMENTO

MATÉRIAIS/DiSciPLINAS

OCEANOGRAFIA
CIRURGIA

Poluição Marinha e Poluição Ambiental
Cirurgia I e Cirurgia II

CLASSE C.HORÃR
' IA VAGAS
Auxiliar 40h
Auxiliar 20h

01
01

CARLOS ALBERTO EIRAS GARCIA
Reitor
(Of. n9 26/98)

Superintendência de Administração de Recursos Humanos
EDITAL N9 25, DE 9 DE MARÇO DE 1998
A Fundação UniaTersidade do Rio Grande, torna peblico o resultado final
dos Concursos Peblicos, homologados pelo Reitor em 09 de Março de 1998,
conforme segue:
CARGO
EDITAL PUB. DOU
CANDIDATOS APROVADOS
Medico/Cirurgiio Vascula 007/98 14/01/98 19 - Vitor Hugo Carvalho
GILMAR ANGELO MEGGIATO TORCHELSEN
Superintendente de Administração de Recursos Humanos
(Of. n9 26/98)

Fundação de Ensino Superior de São João dei-Rei
EDITAL DE 3 DE MARÇO DE 1998
CONCURSO PÚBLICO
CPD 001/9 8
O professor Rogério Carvalho de Godoy, Diretor do Centro Científico, da Fundação de Ensino Superior de
São João dei-Rei - FUNREI, Instituição Federal de Ensino Superior, sediada em São João dei-Rei, Minas
Gerais, á Praça Frei Orlando n° 170 - C.G.C. M.F. n° 21.186.804/0001-05, no exercício de suas
atribuições, faz saber a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por ordem
do Diretor Executivo, professor José Raimundo Facion, o Departamento de Ciências Econômicas fará
realizar . Concurso Público para contratação de Professor Substituto na área de INTRODUÇÃO À

O professor Dr. Rogério Carvalho de Godoy, Diretor do Centro Cientifico da Fundação de Ensino Superior
de São João dei-Rei - FUNREI, Instituição Federal de Ensino Superior, sediada em São João dei-Rei,
Minas Gerais, à Praça Frei Orlando n a 170 - C.G.C. M.F. n a 21.186.804/0001-05, no exercício de suas
atribuições, faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por ordem
do Diretor Executivo, professor Dr. Jose Raimundo Faeion, o Departamento de Mecânica fará realizar
Concurso Público para contratação de Professor Substituto na área de Materiais e Processos de Fabricação,
sub-área materiais observadas as seguintes condições: NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma); REQUISITO
BÁSICO: graduado em Engenharia Mecânica ou Metalúrgica; PERÍODO DE INSCRIÇÕES:- 23 e 24 de
março de 1998; TAXA DE INSCRIÇÃO: a taxa de inscrição será de 1,5% (um e meio por cento) do
vencimento inicial do cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior conforme titulação exigida,
com base fio vencimento vigente na data da inscrição; REGIME DE TRABALHO: 40 (quarenta) horas
semanais. A documentação exigida para a inscrição, processo seletivo e demais informações poderão ser
obtidas no Departamento de Mecânica , à Praça Frei Orlando n a 170, nesta cidade ou através do telefone
(032)379-2359, no horário de 09 lis às 11 lis e de 14 lis às 17 lis.
ROGÉRIO CARVALHO DE GODOY
(Of.. n9 37/98)

Hospital ue Clínicas de Porto Alegre
-EXTRATOS DE CONTRATOS

Termo de Contrato entre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Pró-Cirúrgica Produtos Cirurgicos Ltda, Termo
de Compras Venda n°2469, para fornecimento de bolsas de colostornia.
Licitação: Edital n° 117/97, Tomada de Preços n° 083/97.
N° do Processo: Processo Adrrtinistrativo de Compra n°73.091.
Recursos Financeiros: Fonte:250.Progr.Trab.:13075042823170019. Elem.Despesa: 349030.Empenho:98NE02048
Valor: Preço unitário: Item 011 R$ 5,40. Item 012-R$ 6,85.
Vig ência: até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automáticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 05 de fevereiro de 1998.
Termo de Contrato entre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Mucambo SA, Termo de Compra e Venda
2470, para fornecimento de luvas cirúrgicas e de procedimento.
Licitação: Edital n° 119/97, Tomada de Preços n° 085/97.
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n° 73.093.
Recursos Financeiros: Fonte:250.Progr.Trab.:13075042823170019. Elem.Despesa: 349030.Empenho:98NE02049
Valor: Preço unitário: Itens 007 ao 014-R$ 0,41.
Vigência: até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automáticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 05 de fevereiro de 1998.
Termo de Contrato entre o Hospital de Clinicas de Porto Alegre e JMS do Brasil Comércio, Importação,
Exportação Produtos Médico Hospitalares Ltda, Termo de Compra e Venda n°2481, para fomecimento de luvas
cirúrgicas e de procedimento.
Licitação: Edital n° 119/97, Tomada de Preços n°085/97.
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n° 73.093.
Recursos Financeiros: Fonte:250.Progr.Trab.:13075042823170019. Elem.Despesa: 349030.Empenho:98NE02050
Valor: Preço unitário: Itens 004,.005 e 006 R$ 0,114.
Vigência' até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automáticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 10 de fevereiro cie 1998.
Termo de Contrato entre o Hospital de Clinicas de Porto Alegre e Pró-Cirúrgica Produtos Cirúrgicos Ltda, Termo
de Compra e Venda n° 2465, para fornecimento de reagentes e papéis para diagnóstico.
Licitação: Tomada de Preços n° 087/97.
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n° 73.095.
Recursos Financeiros: Fonte:250.Progr.Trab.:13075042823170019. Elem.Despesa: 349030.Empenho:98NE00364
Valor: Preço unitário: Item 025 R$ 1,19.
Vigência: até 31/07/98, podendo ser prorrogado . até 31/12/98, automáticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 06 de fevereiro de 1998.
Termo de Contrato entre o Hospital de Clinicas de Porto Alegre e loIS Comércio, Importações, Exportação e
Representações Ltda, Termo de Compra e Venda n° 2479, para fomecimento de fitas cirúrgicas, lâminas,
embalagens descartáveis.
Licitação: Edital n° 128/97, Tomada de Preços n°094/97.
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n°73.102.
Recursos Financeiros. Fonte.250.Progr.Trab..13075042823170019. Elem.Despesa, 349030.Empenho:98NE00831
Valor: Preço unitário: Item 015 R$ 18,00.
Vigência: até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automáticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 10 de fevereiro de 1998.
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Termo de Contrato entre o Hospital de Clinicas de Porto Alegre e Concorrente Comércio e Representações de
Material Hospitalar Ltda, Termo de Compra e Venda n°2482, para aquisição de equipos.
Licitação: Edital n° 132/97, Concorrência n°036/97.
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n°73.106.
Recursos Financeiros' Fonte'250 Progr Trab • 13075042823170019 Elem Despesa 349030 Empenho•98NE02053
Valor: Preço unitário: Item 020 R$ 2,16.
Vigência' até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automaticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60)-dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 05 de fevereiro de 1998.
Termo de Contrato entre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Pró-Cirúrgica Produtos Cirúrgicos Lida, Termo
de Compra e Venda n°2472, para aquisição de equipos.
Licitação: Edital n°132/97, Concorrência n°036/97.
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n°73.106.
Recursos Financeiros: Fonte:250.Progr.Trab.:13075042823170019. Elem,Despesa: 349030.Empenho:98NE02052
Valor. Preço unitário: Item 015 R$ 21,50.
Vigência' até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automaticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 05 de fevereiro de 1998.
Termo de Contrato entre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Medhisul Mercantil Hospitalar Lida, Termo de
Compra e Venda n°2456, para fornecimento de medicamentos diversos.
Licitação: Edital n° 139/97, Concorrência n° 037/97.
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n°73.293.
Recursos Financeiros: Fonte:250.Progr.Trab.:13075042823170019. Elemnespesa: 349030.Empenho:98NE02057
Valor: Preço unitário: Item 023 R$ 29,20.
Vigência' até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automaticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 06 de fevereiro de 1998.
Termo de Contrato entre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Bristol Myers Squibb Brasil SA, Termo de
Compra e Venda n°2494, para fornecimento de medicamentos diversos.
Licitação: Edital n° 139/97, Concorrência n° 037/97.
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n°73.293.
Recursos Financeiros: Fonte:250.Progr.Trab.:13075042823170019. Elem.Despesa: 349030.Empenho:98NE02058
Valor: Preço unitário: Item 009 R$ 16,66.
Vigência: até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automaticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 05 de fevereiro de 1998.
•
Termo de Contrato entre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Laboratórios Biossintética Ltda, Termo de
Compra e Venda n° 2447, para aquisição de medicamentos antibióticos e antineoplásicos.
Licitação: Edital n° 141/97, Concorrência n°039/97.
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n°73.295.
Recursos Financeiros: Fonte:250.Progr.Trab.:13075042823170019. Elem.Despesa: 349030.Empenho:98NE02060
Valor: Preço unitário: Item 028 R$ 103,00.
Vigência: até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automaticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 06 de fevereiro de 1998.
Termo de Contrato entre o Hospital de Clinicas de Porto Alegre e Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos
SÃ, Termo de Contrato de Compra e Venda n° 2448, para aquisição de medicamentos antibióticos e
antineoplásicos.
Licitação: Edital n°141/97, Concorrência n° 039/97.
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n° 73.295.
Recursos Financeiros: Fonte:250.Progr.Trab.:13075042823170019. Elem.Despesa: 349030.Empenho:98NE02059
Valor: Preço unitário: Item 027 R$ 1,68. Item 044 R$ 0,45.
Vigência: até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automaticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 06 de fevereiro de 1998.
Termo de Contrato entre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Zodiac Produtos Farmacêuticos SÃ, Termo de
— Compra e Venda n°2491, para aquisição de medicamentos antibióticos e antineoplásicos.
Licitação: Edital n° 141/97, Concorrência n° 039/97.
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n° 73.295.
Recursos Financeiros: Fonte:250.Progr.Trab..13075042823170019. Elem.Despesa. 349030.Empenho.98NE02061
Valor: Preço unitário: Item 002 R$ 7,90. Item 005 R$ 0,65. Item 015 R$ 24,00. Item 023 R$ 42,80. Item 037 R$
3,70. item 038 R$ 160,00.
Vigência: até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automaticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 06 de fevereiro de 1998.
Termo de Contrato entre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Schering do Brasil Química e Farmacêutica
Ltda, Termo de Compra e Venda n°2471, para aquisição de soluções para hemodiálise e parenterais.
Licitação: Edital n° 143/97, Concorrência n°041/97.
N* do Processo: Processo Administrativo de Compra n° 73.297.
Recursos Financeiros: Fonte:250.Progr.Trab.:13075042823170019. Elem.Despesa: 349030.Empenho:98NE02455
Valor. Preço unitário: Item 006 R$ 9,50. Item 007 Rã 9,50.
Vigência: até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automaticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 05 de fevereiro de 1998.
Termo de Contrato entre o Hospital de Clinicas de Porto Alegre e Pró-Cirúrgica Produtos Cirúrgicos Lida, Termo
de Compra e Venda n° 2468, para aquisição de soluções para hemodiálise e parenterais.
Licitação: Edital n° 143/97, Concorrência n° 041/97.
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n° 73.297.
Recursos Financeiros' Fonte • 250 Progr Trab '13075042823170019. Elem.Despesa. 349030.Empenho.98NE02062
Valor: Preço unitário: Item 022 R$ 25,89. Item 024 R$ 25,89.
Vigência' até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automaticamente, desde que as parles nada
manifestem por escrito com-sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 05 de fevereiro de 1998.

SEÇAO 3

Termo de Contrato entre o Hospital de Clinicas de Porto Alegre e Pró-Cirúrgica Produtos Cirúrgicos Lida, Termo
de Compra e Venda n°2467, para fornecimento de kits para unidade de radioimunoensaio.
Licitação: Edital n° 148/97, Tomada de Preços n° 107/97.
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n°73,395,
•
Recursos Financeiros. Fonte.250.PrognTrab..13075042823170019. Elem.Despesa. 349030.Empenho.98N0,21-39
Valor: Preço unitário: Item 001 R$ 425,00. Item 002 R$ 3.508,30. Item 003 R$ 437,80, Item 004 R$ 1.873,00. Item
005 R$ 437,80. Item 006 R$ 1.873,00. Item 007 R$ 348,70. Item 008 Rã 425,00. Item 009 Rã 1.873,00. Item 010
R$ 425,00. Item 011 Rã 483,70. Item 012 R$ 483,70, Item 013 R$ 1.618,37. Item 014 R$ t873,00. Item 015 Rã
783,00. Item 016 R$ 348,70. Item 017 R$ 578,30. Item 018 R$ 437,80, Item 020 R$ 400,00. Item 021 R$ 378,00.
Item 023 Rã 400,00.
Vigência: até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automaticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusrve para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 05 de fevereiro de 1998.
Termo de Contrato entre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Pró-Cirúrgica Produtos Cirúrgicos Ltda, Termo
de Compra e Venda n°2455, para fornecimento de materiais para unidade de microbiologia.
Licitação: Edital n° 149/97, Tomada de Preços n° 108/97.
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n° 73.396.
Recursos Financeiros: Fonte:250.Progr.Trab.:13075042823170019. Elem.Despesa: 349030.Empenho:98NE01899
Valor: Preço unitário: Item 001 R$8,37. Item 002 R$ 8,37.
Vigência: até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automaticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 06 de fevereiro de 1998.
Termo de Contrato entre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Baxter Hospitalar Ltda, Termo de Compra e
Venda n° 2451, para fomecimento de bolsas para sangue.
Licitação: Edital n°152/97, Tomada de Preços n°111/97.
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n°73.399.
Recursos Financeiros: Fonte:250.Progr.Trab.:13075042823170019. Elem.Despesa: 349030.Empenho:98NE02063
Valor: Preço unitário: Item 002 R$ 10,00.
Vigência: até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automaticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 06 de fevereiro de 1998.

Termo de Contrato entre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Biotest SÃ Indústria e Comércio, Termo de
Compra e Venda n°2485, para fornecimento de agar e soros.
Licitação: Convite n° 35.756.
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n°73.425.
Recursos Financeiros: Fonte:250.Progr.Trab.:13075042823170019. Elem.Despesa: 349030.Empenho:98NE02315
Valor: Preço unitário: Item 007 R$ 5,95. Item 008 R$ 12,95. Item 009 R$ 13,95.
Vigência: até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automaticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de• Assinatura: 05 de fevereiro de 1998,
Termo de Contrato entre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e MFG Indústria e Comércio de Produtos,
Equipamentos e Materiais de Limpeza Lida, Termo de Contrato de Compra e Venda n° 2484, para fornecimento
de materiais para higienizado.
Licitação: Convite n° 36.126.
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n° 73.727.
Recursos Financeiros Fonte 250 Progr Trab 13075042823170019 Elem Despesa. 349030.Empenho.98NE01945
Valor: Preço unitário: Item 002 R$ 1,83.
Vigência: até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automaticamente, d&sde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 05 de fevereiro de 1998.

Termo de Contrato entre-o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Zanata & Malmaceda Lida, Termo de Contrato
de Compra e Venda n°2493 para fornecimento de materiais para higienização.
Licitação: Convite n°36.126;
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n° 73.727.
Recursos Financeiros' Fonte • 250 Progr Trab 13075042823170019 Elem Despesa 349030.Empenho.98NE01947
Valor: Preço unitário: Itens 004, 005, 006 R$ 11,46.
Vigência: até 31/07198, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automaticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 05 de fevereiro de 1998.

Termo de Contrato entre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e REM Indústria e Comércio Lida, Termo de
Contrato de Compra e Venda n°2475, para fornecimento de kits para radioimunoensaio.
Licitado: Edital n° 166/97. Tomada de Preços n° 121/97.
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n°73.729.
Recursos Financeiros' Fonte • 250 Progr Trab *13075042823170019 Elem Despesa: 349030.Empenho:96NE02141
Valor: Preço unitário: Item 005 R$ 180,00. Item 007 R$ 943,00. Item 014 Rã 636,00.
Vigência: até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automaticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato,*as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 10 de fevereiro de 1998.

Termo de Contrato entre o Hospital de Clinicas de Porto Alegre e Pró-Cirúrgica Produtos Cirúrgicos Lida, Termo
de Contrato de Compra e Venda n° 246675, para fornecimento de kits para radioimunoensaio.
Licitação: Edital n° 166/97. Tomada de Preços n° 121/97.
N° do Processo: Processo Administrativo de Compra n°73.729.
Recursos Financeiros. Fonte.250 Progr.Trab..13075042823170019. Elem.Despesa. 349030.Empenho.96NE02140
Valor: Preço unitário: Item 001 R$ 573,80. Item 002 R$ 537,80. Item 003 R$ 387,00. Item 004 Rã 783,00. Item
008 R$ 637,80. Item 010 R$ 307,80.
Vigência até 31/07/98, podendo ser prorrogado até 31/12/98, automaticamente, desde que as partes nada
manifestem por escrito com sessenta(60) dias de antecedência, obrigando-se a vendedora a manter durante toda
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive para fins de
pagamento.
Data de Assinatura: 05 de fevereiro de 1998.
(Of.. n9 5 0/9 8 )
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MINISTÉRIO DA CULTURA
Secretaria Executiva
EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 919 14/98
Objeto: Contratação da empresa Centro Ideário de Capoeira que apresentará, no período de 17 a 23.03_1998, o espetáculo , Saroma" no Festival do Centro Histórico da Cidade do México.
Contratada: CENTRO IDEARIO DE CAPOEIRA
Fundamento Legal: Artigo 25 , inciso I , da Lei 8.666/93.
Justificativa: Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93.
Declaração de Inexigibilidade em 09/03/1998
Nome: ULYSSES CESAR AMARO DE MELO
Cargo: Subsecretário de Assuntos Administrativos
Ratificação em 09/03/1998
Nome: MARIA DELITH BALABAN
Cargo: Secretária Executiva
Valor: R$ 15.000,00
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 88,68 )

N. Processo: 014000010989803

Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N9 32/96
PROCESSO n° 01400.003352196-47. CONTRATANTE. União, representada pela Subsecretaria de Assuntos
Administrativos do Ministério da Cultura. CONTRATADA. BROADCAST TELEINFORMÁTICA LTDA. Contrato n°
032196, OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta. DAS ALTERAÇÕES . Alterar a Dotação Orçamentária. DATA DE
ASSINATURA: 10.03.98, ASSINAM: ULYSSES CÉSAR A. DE MELO, pela Contratante e ROQUE ALVES
GUIMARÃES e RICARDO FERREIRA BASTOS. pela Contratada.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 149 5 3/9 6
PROCESSO n° 01400.002168196-52. CONTRATANTE: União, representada pela Subsecretaria de Assuntos
Administrativos do Ministério da Cultura, CONTRATADA. Equitel e Sistemas de Telecomunicações. CONTRATO n°
053/96. OBJETO. Aquisição de mais 10 (dez) Aparelhos Telefônicos e respectivos complementos. DAS ALTERAÇÕES
Ampliação do Sistema e Preço. DATA DE ASSINATURA. 11 11 97. ASSINAM ULYSSES CÉSAR A DE MELO, pela
Contratante e MANOEL CASEMIRO HENRIQUE GUIMARÃES, pela Contratada.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N9 14/97
PROCESSO n° 01400.001154/97-93. CONTRATANTE: União, representada pela Subsecretaria de Assuntos
Administrativos do Ministério da Cultura CONTRATADA: ULISSES CANHEDO COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES LTDA. Contrato n°014/97; OBJETO: Alteração das Cláusulas Sétima e Nona. DAS ALTERAÇÕES:
Alterar a Dotação Orçamentária e a Vigência. DATA DE ASSINATURA: 10.03.98, ASSINAM: ULYSSES CÉSAR A.
DE MELO, pela Contratante e ULISSES CAMIEDO AZEVEDO, pela Contratada.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 149 6/97
PROCESSO n° 01400.007906/96-49. CONTRATANTE. União, representada pela Subsccretaria de Assuntos
Administrativos do Ministério da Cultura. CONTRATADA: DIPASA Auto Peças e Serviços Ltda. CONTRATO n°
006/97. OBJETO: Alteração das Cláusulas Quarta, Sétima e Décima Primeira. DAS ALTERAÇÕES: Alterar o Preço, a
Execução Financeira e o prazo de Vigência . DATA DE ASSINATURA: 05.03.98, ASSINAM: ULYSSES CÉSAR A. DE
MELO, pela Contratante e LEISON LEITE DOS SANTOS, pela Contratada.

RETIFICAÇÃO
No Extinto do Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 004/96, publicado no Diário Oficial da União de 5 de março de
1998, seção 3, página 29, onde se lê "OBJETO: Alterar as Cláusulas Quinta e Décima", leia-se: "OBJETO: Alterar as
Cláusulas Quinta, Sétima e Décima", e onde se lê "DAS ALTERAÇÕES: Alterar o Preço e a Vigência para até 60 meses,
respeitado o prazo decorrido no Contrato", leia-se "DAS ALTERAÇÕES: Alterar o Preço, a Execução Financeira e a
Vigência para até 60 meses, respeitado o prazo decorrido no Contrato".
(Of. n9 46/98)

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
12 Coordenação Regional
EXTRATO DO CONTRATO N9 1/98
Processo n° 01512.000077/98-33; Contratante: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/ 12'
CR, CGC 26474056/0013-05, representado por seu Coordenador Regional, Luiz Fernando Rhoden,
Contratada: UNIMED Missões - Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., inscrição no CGC sob
o n° 87.701.249/0001-02, representada por seu vice-presidente Dr. Luiz Cláudio Madureira, Objeto
Prestação de Serviços de Assistência Médica, Hospitalar e Auxiliares de Diagnóstico e Terapia,
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de licitação, conforme artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93,
Vigência: 02.02.99; Contrato n° 01/98, Programa de Trabalho. 08007002149000001, Natureza da
Despesa: 349039; Plano Interno: 195Z04003RS; Nota de Empenho . 98NE.00053; Valor RS 18.605,70
(dezoito mil, seiscentos e cinco reais e setenta centavos), Fundamento Legal: Art. 25, Inciso I, Lei
8.666/93; Data da assinatura: 02.02.98.

(Of.. n9 23/98)

MINISTÉRIO DO TRABALHO
Secretaria de Políticas de Emprego e Salários
EXTRATO: I- E TERMOS ADITIVOS
ESPÉCIE. Termo Aditivo n° 001/98 ao Contrato/MTWSPES/CODEFAT/N° 002/97 - PUC-Rio, firmado entre o
Ministerio.do:Frabalho, por intermédio da Secretaria de Politicas de Emprego e Salário, sendo interveniente o

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e a Pontificia -Universidade Católica do Rio de
Janeiro. PROCESSO' 46000 010349197-75 OBJETO: Alterar a- Cláusula Sétima . Da Classificação Orçamentária. CLASSIFICAÇÃO-ORÇAMENTÁRIA. As despesas com o presente Contrato, em 1998, serão custeadas com
recursos alocados no Orçamento do PAI, PT 14,009.0045.2591.0001-Estudos e Pesquisas na Área de Emprego,
FR 0150570001, ND 3,4 90,39, Nota de Empenho 98NE00039, emitida em 22.01.98, pela SPESIMTb, no valor
de R$ 37 500.00 (trinta e sete mil.e quinhentos reais). DATA E ASSINATURAS: Brasilia-DF, 11 de fevereiro de
1998: Daniel Andrade Ribeiro de Oliveira, Secretário da SPES/MTb; Pe Jesus Hortal Sanchez, Reitor da PUCRio; Delúbio Soares de Castro, Presidente do CODEFAT.
ESPÉCIE. Termo Aditivo n° 002/98 ao Contrato MTb/SPES/CODEFATIN° 003/96 - CMB, firmado entre o
Ministério do Trabalho, por intermédio da Secretaria de Políticas de Emprego e Salário, sendo interveniente o
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e a Casa da Moeda do Brasil. PROCESSO:
46000 010350/97-54 OBJETO. Alterar a Cláusula Oitava - Da Classificação Orçamentária. .CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: As despesas com o presente Contrato, em 1998, serão custeadas com recursos alocados no
orçamento do FAT, PT 14 078.0470.4479 0001-Identificação do Trabalhador e Gerenciamento dos Registros
Administrativos, FR 150, ND 3.4 90.39, Nota de Empenho:98NE00038, emitida em 21.01.98, pela SPES/MTb, no
valor de R$ 12.792.100,00 (doze milhões, setecentos e noventa e dois mil e cem reais). DATA E ASSINATURAS:
Brasilia-DF, 11 de fevereiro de 1998; Daniel Andrade Ribeiro de .Oliveira, Secretário da SPES/MTb; Tarcísio
Jorge Caldas Pereira, Presidente da CMB; Delúbio Soares de Castro, Presidente do CODEFAT; Raul de Oliveira
Pereira, Diretor-Técnico da CMB.
(Of.. n9 66/98)

Delegacia Regional do Trabalho no Mato Grosso do Sul
EXTRATOS DE CONVÊNIO

N 2 017/98 — CONVENENTES: Delegacia Regional do Trabalho em Mato Grosso
do Sul e a Prefeitura Municipal de Angelica/MS. OBJETO DO CONTRATO:
Emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social aos Trabalhadores do citado municipio. VIGÊNCIA: Prazo de 05 (cinco) anos a partir
da data de sua publicação no Dierio Oficial da União. ASSINATURAS: Dr.
Silvio Aparecido Acosta Escobar pela Delegacia Regional do Trabalho/
MS, Dra,, Manieta Pereira de Souza pela Prefeitura Municipal de Angelica/MS e as testemunhas Duilio Aparecido Braga de Oliveira e Luiz ficar
do Lino.
142 032/98 — CONVENENTES: Delegacia Regional do Trabalho em Mato Grosso
do Sul e a Prefeitura Municipal de Jatei:/MS. OBJETO DO CONTRATO: Emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social aos trabalhadores do
citado municipio. VIGÊNCIA: Prazo de 05 (cinco) anos a partir da data
de sua publicação no Didrio Oficial da União. ASSINATURAS: ET, Silvio
Aparecido Acosta Eecobar pela Delegacia Regional do Trabalho/MS, Dr.
Jose Carlos Gomes pela Prefeitura Municipal de Jatei:/MS e as testemunhas Duilio Aparecido 'Braga de Oliveira e Luiz Ricardo Lino,
N 2 075/98 — CONVENENTES: Delegacia Regional do Trabalho em Mato Grosso
do Sul e a Prefeitura Municipal de Antonio João/MS. OBJETO DO CONTRATO: Emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social aoe trabalha
dores do citado municlpio. VIGÊNCIA: Prazo de 05 (cinco) anos a :partiF
da data de sua publicação no Dierio Oficial da União. ASSINATURAS: Dr.
Silvio Aparecido Acosta Escobar pela Delegacia Regional do Trabalho/
MS, Dr, Dacio Queiroz Silva pela Prefeitura Municipal de Antonio João/
MS e as testemunhas Duilio Aparecido Braga de Oliveira e Iuiz Ricardo
Lino.
N 2 040/98 — CONVENENTES: Delegacia Regional do Trabalho ea Mato Grosso
do Sul e a Prefeitura Municipal de Sete Quedas/MS. OBJETO DO CONTRATO:
missão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social aos trabalhado res do citado municlpio. VIGÊNCIA: Prazo de 05 (cinco) anos a partir
da data de sua publicação n.o Dierio Oficial da União. ASSINATURAS: Dr.
Silvio Aparecido Acosta Escobar pela Delegacia Regional do Trabalho/
MS, Dr. Roberto Alcântara pela Prefeitura Municipal de Sete Quedas/MS
e as testemunhas Duilio Aparecido Braga de Oliveira e Luiz Ricardo Li
no.
142 042/98 — CONVENENTES: Delegacia Regional do Trabalho em Mato' Grosso
do Sul e a Prefeitura Municipal de Itaquirai/MS. OBJETO DO CONTRATO:
Emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social aos trabalhado res do citado municipio. VIGÊNCIA: Prazo de 05 (cinco) anos a partir
da .data de sua publicação no Dierio Oficial da União. ASSINATURAS: Dr.
Silvio Aparecido Acosta Escobar pela Delegacia Regional do Trabalho/
MS, Dr, Renato Tonelli pela Prefeitura Municipal de ItaquiNd/MS e as
testemunhas Duilio Aparecido Braga de Oliveira e Luiz Ricardo Lino.
142 046/98 — CONVENENTES: Delegacia Regional do Trabalho em Mato Grosso
do Sul e a Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste/MS. OBJETO DO
CONTRATO: Emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social aos
trabalhadores do citado município. VIGÊNCIA: Prazo d. 05 (cinco) anos
a partir da data de sua publicação no Dario Oficial da União. ASSINA TURAS: Dr. Silvio Aparecido Acosta Escobar pela Delegacia Regional do
Trabalho/MS, Dr. Jorge Flauzino Barbosa pela Prefeitura Municipal de
São Gabriel do Oeste/MS e as testemunhas Duilio Aparecido Braga de Oli
veira e Luiz Ricardo Lino.
N 2 013/98 — CONVENENTES: Delegacia Regional do Trabalho em Mato Grosso,
do Sul e a Prefeitura Municipal de Porto Murtihho/MS. OBJETO DO CONTRA
TO: Emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social aos trabalhai
dores do citado município. VIGÊNCIA: Prazo de 05 (cinco) anos a partir
da data de sua publicação no Dierio Oficial da União. ASSINATURAS: Dr.
Silvio Aparecido Acosta Escobar pela Delegacia Regional do -Trabalho/
MS, Dra. Myrian Conceição Silvestre dos Santos pela Prefeitura Munici pal de Porto Murtinho/MS e as testeaunhao Duilio Aparecido Braga de
Oliveira e Luiz Ricardo Lino.
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N g 023/98 - CONVENENTES: Delegacia Regional do Trabalho em Mato Grosso
do Sul e a Prefeitura Municipal de Caseilândia/MS. OBJETO DO CONTRATO:
Emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social aos trabalhadores do citado munic4io. VIGINCIA: Prazo de 05 (cinco) anos a partir
da data de sua publicação no Diário Oficial da União. ASSINATURAS: Dr.
Silvio Aparecido Acosta Escobar pela Delegacia Regional do Trabalho/

MS, Dr. Mio Amin pela Prefeitura Municipal de Cassilândia/M6 e as
testereunhae Duilio Aparecido Braga de Oliveira e Luiz Ricardo Lin°.
NI? 024/98 - CONVENENTES: Delegacia Regional do Trabalho em Mato Grosso
do Sul e a Prefeitura Municipal de Itaporã/MS. OBJETO DO CONTRATO:
Ekiseão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social aos trabalhadores do citado municlpio. VIGINCIA: Prazo de 05 (cinco) anos a partir
da data de Ima publicação no Diário Oficial da União. ASSINATURAS: Dr.
Silvio Aparecido Acosta Esnobar pela Delegacia Regional do Trabalho/
MS, Dr. kryovaldo Maria Bento pela Prefeitura Municipal de Itapori/MS e
as testemunhas Duilio Aparecido Braga de Oliveira e Luiz Ricardo Lino.
172 026/98 - CONVENENTES: Delegacia Regional do Trabalho em Mato Grosso

do Sul e a Prefeitura Municipal de Fátima do Sul/MS. OBJETO DO CONTRATO: Emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social aos trabalha
dores do citado ntunicipio. VIGÊNCIA: Prazo de 05 (cinco) anos a parti;
da data de sua publicação no Diário Oficial da União. ASSINATURAS: Dr.
Silvio Aparecido Acosta . Escobar pela Delegacia Regional do Trabalho/
MS, Dr. Dilson Deguti Vieira pela Prefeitura Municipal de Fátima do
Sul/MS e as testemunhas Duilio Aparecido Braga de Oliveira e Luiz
Ricardo lano.
N2 033/98 - CONVENENTES: Delegacia Regional do Trabalho em Mato Grosso
do Sul e a Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS. OBJETO DO CONTRATO:
33 Casão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social aos trabalhadores do citado municlip io. VIGêNCIA: Prazo de 05 (cinco) anos a partir
da data de sua publicação no Diário Oficial da União. ASSINATURAS: Dr.
Silvio Aparecido Acosta Eseobar pela Delegacia Regional do Trabalho/
MS, Dr. Darei Thiele pela Prefeitura Municipal de Iguate mi /MS e as
testemunhas Duilio Aparecido Braga de Oliveira e Luiz Ricardo Lino,
N2 037/98 CONVENENTES: Delegacia Regional do Trabalho em Mato Grosso
do Sul e a Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, OBJETO DO
CONTRATO: Emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social aos
trabalhadores do citado municipio. VIGÊNCIA: Prazo de 05 (cinco) anos
a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União. ASSINATURAS: Dr. Silvio Aparecido Acosta Escobar pela Delegacia Regional do
Trabalho/MS, Dr. Jose Domingues Ramos pela Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS e as testemunhas Duni° Aparecido Braga de Olivei-
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002/98 2 CONVENENIES: Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Piauí. e a Prefeitura Municipal de Belém do Piaui-PI. OBJETO DO CONVÊNIO: Emissão e distribuição
de Carteira de Trabalho e Providencia Social para os trabalhadores do referido município. VIGÊNCIA: Prazo de 02 (dois) anos a partir da data de sua publicação. AS-.
SINANTES: José Eduardo Pereira Filho pela Delegacia Regional do Trabalho e Antonio
Gomes de Sousa, pela Prefeitura.
003/98 - CONVENENTES: Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Piauí e a Prafeitura Municipal de Gilbues-PI. OBJETO DO CONVÊNIO: Emissão e distribuição de Ca.rteira de Trabalho e Providencia social para os trabalhadores do referido município.
VIGUIA: Prazo de 02 (dois) anos a partir da data de sua publicação. ASSINANIES:
José Eduardo Pereira Filho, pela Delegacia Regional do Trabalho e Felipe Ribeiro
Duailibe, pela Prefeitura.
(Of.. n9 66/98)

Delegacia Regional do Trabalho no Rio Grande do Norte
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
ESPÉCIE Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 02197 de fornecimento de
combustível e óleo lubrificante para frota de veículos da DRT/RN. PROCESSO: 46217.00237/98.
PARTES: Delegacia Regional do Trabalho no Rio Grande do Norte e a empresa Joaquim Alves Flor &
Cia Ltda. OBJETO: Inclusão do fornecimento de combustível e óleo lubrificante para carro movido a
gasolina. VALOR Valor do litro a gasolina e óleo lubrificante será respectivamente R$ 0,78 (setenta e
oito centavos) e R$ 3,00 (três reais). DATA DA ASSINATURA: 03 de fevereiro de 1998.
SIGNATÁRIOS: Mírian Aparecida Pereira pela DRT/RN 9 Tércio Câmara Flor pela Contratada.
ESPÉCIE. Terceiro Termo Aditivo ao Convênio n° 04415-0026/96 de Cooperação Técnica
Reciproca. PROCESSO. 46217.00261/98. PARTES. Delegacia Regional do Trabalho no Rio Grande
do Norte e o Centro de Integração Empresa Escola - CEE. OBJETO. Retificação da Cláusula Terceira
do Segundo Termo Aditivo que trata da dotação orçamentada. PROGRAMA DE TRABALHO:
14 007 0021 4900 0002: FONTE: 199; ELEMENTOS DE DESPESA: 3.4.50.39 e PROGRAMA DE
TRABALHO 14 007 0021 4950 0001, FONTE. 150; ELEMENTO DE DESPESA. 3.4.50.39. DATA DA
ASSINATURA 05 de fevereiro de 1998 SIGNATÁRIOS: Mirian Aparecida Pereira pela DRT/RN e
Francisco de Assis Ferreira da Costa pelo CIEE.
(Of . n9 66/98)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação-Geral de Serviços Gerais

ra e Luiz Ricardo Limo.
(Of. n9 66/98)

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 44000.006.798/97-93

Delegacia Regional do Trabalho no Piauí
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
PROCESSO: 46214.0095/98. ESPÉCIE: Termo AditiVO - NJ-001, feito ao convênio MTb/DRT/
PI/N2 032/95, visando a descentralização para emissão e distribuição de CTPS. CONNINENIES: Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Piauí e a Prefeitura Municipal de Fronteiras-PI. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do referido convênio por quatro anos a partir da data de sua publicação. SIGNATÁRIOS: Jose Eduardo
Pereira Filho, pela Delegacia Regional do Trabalho e Carlos Barbosa Dias, pela Pra
feitura.
PROCESSO: 46214.0167/98. ESPÉCIE: Termo Aditivo N 2 001, feito ao convênio Effb/DRT/
P1/N2 052/95, visando a descentralizaçao para emissão e distribuição de CTPS. 00NWIDEN1ES: Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Piauí e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Beneditinos-PI. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do
referido convg nio por quatro anos a partir da data de sua publicação. SIGNATÁRIOS:
Jose Eduardo Pereira Filho, pela . Delegacia Regional do Trabalho e Manoel dos .Santos Lopes, pelo Sindicato.
PROCESSO: 46214.0854/97. ESPÉCIE: Termo Aditivo N°001, feito ao convênio MTb/DRT/
PI/N2 016/95, visando a descentralização para emiss g o e distribuição de CTPS. CON~flES: Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Piauí e o Sindicato dos Trabalhadores rurais de Ribeiro Gonçalves-PI. OBJETO: Prorrogação do prazo de vig gncia do referido convgnio por quatro anos a partir da data de sua publicação. SIGNATÁRIOS: Jose Eduardo Pereira Filho, pela Delegacia Regional do Trabalho e Raimundo Rocha, pelo Sindicato.
PROCESSO: 46214.1727/97. ESPÉCIE: Termo Aditivo N 2 001, feito ao convênio MTb/DRT/
PI/N2 028/95, visando a descentralização, para emissão e distribuição de CTPS. CONVI:24MM: Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Piauí e a Prefeitura Municipal de Inhuma-PI. OEUR70: Prorrogação do prazo de vig g ncia do referido convênio
por quatro anos a partir da data de sua publicação. SIGNATÁRIOS: Jose Eduardo Pereira Filho, pela Delegacia Regional do Trabalho e Denise de Sousa Leal M. Moura,
pela Prefeitura.

PROCESSO: 46214.3070/97. ESPÉCIE: Termo Aditivo N°001, feito ao convênio M7b/DRT/
pI/N 2 034/95, visando a descentralização para emissão e distribuição de CTPS. OONVENEMES: Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Piauí e a Prefeitura Municipal de Piripiri-PI. OBJETO: Prorrogação do prazo de Vigência do referido convgnio
por quatro anos a partir da data de sua publicação. SIGNATÁRIOS: Jose Eduardo Pereira Filho, pela Delegacia Regional do Trabalho e Luiz Cavalcante Menezes, pela
Prefeitura.
PfloCESSO: 46214.3385/97. ESPÉCIE: Termo Aditivo N°001, feito ao convênio Mlb/DRT/
PI/M043/95, visando a descentralização para emissão e distribuição de CTPS. canVENENIES: Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Piauí e a Prefeitura Münici'paç de Paulistana - PI. METO: Prorrogação do prazo de vigência do referido convênio por quatro anos a partir da data de sua publicação. SIGNATÁRIOS: Jose Eduardo Pereira Filho, pela Delegacia Regional do Trabalho e Luis Coelho da Luz Filho,
pela Prefeitura.
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Contrato Administrativo n°13/98
ESPÉCIE: Contrato celebrado entre o Ministério da Previdência e Assistência Social e a Empresa DIGITAL
Telecomunicações LTDA.
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção corretiva em aparelhos fac-símile, teleimpressoras, aparelhos
telefônicos, remanejamento, instalação, ativação e desativação de ramais, com fornecimento de todas as
peças, cabos e materiais necessários.
FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo 2 0 - Artigo 22 - c/c Alínea "b" - Inciso II - Artigo 23 - Ambos da Lei n°
8.666/93, com suas alterações.
VIGÊNCIA: 17/02/98 até 16/02199.
NOTA DE EMPENHO: 98NE0285 de 17/02/98
DATA DA ASSINATURA: 17/02/98
ASSINAM: Pelo Ministério da Previdência e Assistência Social - Ricardo Moniz de Aragão - Coordenador-Geral
de Serviços Gerais - pela Contratada - António Carlos Pereira da Silva.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 44000.009.539/96-61 - Temo Aditivo N° 01/98.
ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 18/97 celebrado entre o MPAS e a Empresa L. Zanella.
OBJETO: Prorrogação do Contrato Administrativo n° 18/97, como previsto na Cláusula Décima Primeira - Prazo
ide Vigência, e consequentemente, a alteração da Cláusula Sexta - Dotação Orçamentária.
;DATA DA ASSINATURA: 26/02/98.
¡ASSINAM: Pelo Ministério da Previdência e Assistência Social - Ricardo Moniz de Aragão - Coordenador-Geral
de Serviços Gerais - pela Contratada - Louremar Zanella.
I

(Of. n9 55/98)

Secretaria de Assistência Social
RETIFICAÇÃO
PROCESSO N 2 44000.07934/97-35- Prefeitura Municipal de Guaimbê/SP.
No Extrato do Convênio r1 2 294/MPAS/SAS/97, publicado no Diário Oficial da União da
24/12/97, -página 2797, Seção III, Onde se lê: OBJETO: construção de um centro de
múltiplo uso e aquisição de equipamentos; Recursos do CONCETENTE: R$ 66.645,68;
CONTRAPARTIDA: R$ 16.661,42; e TOTAL: R$ 83.307,10, leia-se: OBJETO: constr4ão de um
centro de múltiplo uso; Recursos do CONCEDENTE:R$ 59.485,60; CONTRAPARTIDA: R$
14.871,40; e TOTAL: R$ 74.357,00.

PROCESSO N 2 44000.07538/97-16-Prefeitura Municipal de Lagarto/SE.
No Extrato do Convênio n 2 191/MPAS/SAS/97, publicado no Diário Oficial da União de
22/12/97,
página 27610,
Seção III, Onde se
°urro: reforma dm creche;
CONTRAPARTIDA: R$ 44.637,25; e TOTAL: R$ 223.274,25; leia-me: OBJETO: reforma de
creche e aquisição de material de consumo para 11(onze) creches; CONTRAPARTIDA: R$
44.214,66; e TOTAL: R$ 222.851,66.

(Of. n9 55/98)
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SEÇÃO 3

Inspetoria-Geral da Previdência Social
EDITAL
PROCESSO SELETIVO
Objeto - Preenchimento de 14 (quatorze) vagas, na função de Au.xiliar
Técnico, e 20 (vinte) na função de Analista Júnior, na qualidade de
prestadores de serviço, sem vínculo empregatício.
de
Critérios de Seleção e Classificação - constam da Portaria nV 12,
29/09/97, da IGPS (DOO no 197, de 13/10/97, seção 1).
a
Prazo para recebimento de Curriculum Vitae - até 15 (quinze) dias
contar da data de publicação deste Edital.
Remessa de Curriculum Vitae - caixa postal nV 4158 - CEP 01061-970
São Paulo.
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OBJETO: Execução de serviço com fornecimento de material necessário, para
transporte de bens móveis de servidor. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de
Licitação n° 02/98. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II, Art. 24 da Lei 8.666/93 e suas
alterações. NE 00202, R$ 1.179,00 (hum mil, cento e setenta e nove reais), de
200298. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Programa de Trabalho: 15082049223470007.
Natureza: 349033. Fonte: 0250570202. Plano Interno: 23017.7. VALOR MENSAL/ANUAL: R$
Definitivo. MODALIDADE DE REAJUSTE: Irreajustável. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. NOME
E CARGOS DOS SIGNATÁRIOS: Sandro Roberto Oliveira Lima - CHEFE DO SSSG e José
Rodrigues do Nascimento - SÓCIO - GERENTE. DATA DA ASSINATURA: 270298.

(Of. n9 93/98)

Superintendência Estadual. em Mato Grosso
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

JOÃO IGNÃCIO PEREIRA DA COSTA

Inspetor-Geral
(Of. n9 55/98)

Instituto Nacional do Seguro Social
Núcleo Executivo de Administração Patrimonial
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato do Contrato n° 001/98 -PROCESSO: 35000.010230/96-69. - CONTRATANTE: Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS - CONTRATADA: SÃO LUIZ IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
- ESPÉCIE E OBJETO : Contratação dos serviços de impermeabilização, reforma c melhoria da garagem e pilotis do
prédio de propriedade do INSS, situado na AOS 4 Bloco "E", em Brasilia-DF. - MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
Tomada de Preços n° 20/97 - VALOR GLOBAL: R$ 281.182,76 (duzentos e oitenta c um mil, cento c oitenta e dois
reais e setenta e seis centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato c de 4(quatro) meses corridos
- CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA E NOTA DE EMPENHO Programa de Trabalho n° 1500700214900003,
Natureza da Despesa 349039, Plano Interno 110893, tendo sido emitida a Nota de Empenho n° 98NE00068, de
05/02/98, no valor de RS 281.182,76 (duzentos e oitenta e um mil, cento e oitenta e dois reais e setenta c seis
centavos). - NOMES E CARGOS DOS SIGNATÁRIOS. Sr. Israel Souza Castro - Chefe Substituto do Núcleo
Executivo de Administração Patrimonial do INSS c o Sr. Luiz Ah es de Castro - Sócio-Diretor da empresa São Luiz
Impermeabilizações e Construções Ltda. -DATA DA ASSINATURA 09.03 98.

(Of. n9 95/98)

Superintendência Estadual no Acre
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
NE n° 00092, de 13/02/98 Proc. n°35009.00050/98-04 - Contratante: INSS/AC - Contratado.
COMERCIAL CASA DOS PNEUS LTDA. - Espécie: Bilateral - objeto: Aquisição de pneus e câmaras
de ar para TOYOTA de Placa AC-0614 desta SEAC - Modalidade de Licitação: Dispensa - Fundamento
Legal: Inciso II, do Artigo 24 da Lei n°8.666/93 e alterações posteriores - Classificação da
Despesa/Programa de Trabalho: 15007002149000001; Natureza: 349030; Plano interno. 23026.2; Fonte:
559458; - Valor total: 836,36 (Oitocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) - Modalidade de
Reajuste: Irreajustável - Vigência: 08 (oito) dias úteis contados a partir da assinatura da NE - Nome e
Cargo dos Signatários: Pelo INSS: Elza Maria Pereira Marinho - Chefe da Seção de Suprimentos e
Serviços Gerais, e pela contratada: kiarez Antônio Lauther - Sócio Gerente - Data da Assinatura
12/02/98. (Of. p9 98/98)

NE N°:00057/98 Processo N'35087.000038/98-87. Contratante: INSS/SE/MT.
Contratada: Imprensa Nacional - MJ. Espécie: Bilateral. Objeto: Renovação
de assinatura do Diário Oficial da União e Diário da Justiça para o
exercício de 1998. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação n°
26/98. Fundamento Legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93. Nota de Empenho
n° 00057, de 03/02/98, no valor de R$ 9.945,52, Classificação da Despesa:
Programa de Trabalho:1500700214900001,
Natureza da Despesa: 349039,
Fonte: 0250570202. Plano Interno: 23021.3, Modalidade de Reajuste:
Irreajustável. Vigência: 12 (doze) Meses. Nome e cargo dos signatários:
Décio Alves Coutinho, Chefe da Divisão de Administração Patrimonial, pelo
INSS, e Lázara de Fátima A. C. Moura, pela Empresa. Data da Assinatura do
Contrato/NE: 03/03/98.
(Of. n9 93/98)

Superintendência Estadual no Mato Grosso do Sul
EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO
N° 001/98 Contrato NE n° 233/98. Processo n° 35092.000300/98-04. Contratante: INSS/MS.

Contratada MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA Espécie- Bilateral Objeto- Aquisição de fita
para impressora Elgin EE-300 para estoque desta SEMS Modalidade de Licitação: CDL n° 01/98.
Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da Lei n° 8.666/93 e 8.883/94. NE n° 233/98, no valor de R$
545,00 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais), de 27.02.98. Classificação da Despesa - Programa de
Trabalho: 15007002149000001. Natureza: 349030. Fonte: 0153000000. Plano Interno: 23021.3. Valor
Global: RS 545,00 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais). Modalidade de Reajuste: Valor Definido e
Irreajustável. Vigência: Imediata. Nome e Cargo dos Signatários: Pelo INSS, NELSON MITSURO
UECHI, Chefe do Serviço de Suprimentos e Serviços Gerais-Substituto, pelo INSS e João Souza de
Oliveira, Representaie Legal, pela firma Máquinas e Móveis Tec Mac Ltda. Data da Assinatura de
Contrato NE: 02.03.98.
N° 002/98. Contrato: NE n° 234/98. Processo n° 35092.000300/98-04. Contratante: INSS/MS.
Contratada: BIO MICRO INFORMÁTICA LTDA. Espécie: Bilateral. Objeto: Aquisição de Cartucho de
toner para impressora Lasejete5, para ERSAMS. Modalidade de Licitação: CDL n° 01/98. Fundamento
Legal: Artigo 24, Inciso II, da Lei n° 8.666/93 e 8.883/94. NE n° 234/98, no valor de RS 350,00
(Trezentos e Cinquenta Reais), de 27.02.98. Classificação da Despesa - Programa de Trabalho:
15007002149000001. Natureza: 349030. Fonte: 0151318409. Plano Interno: 24086.8. Valor Global: R$
350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais). Modalidade de Reajuste: Valor Definido e Irreajustável.
Vigência: Imediata. Nome e Cargo dos Signatários: Pelo INSS, NELSON MITSURO UECHI, Chefe do
Serviço de Suprimentos e Serviços Gerais-Substituto, pelo INSS e André Luiz Jallad, Auxiliar
Administrativo, pela Bio Micro Informática Ltda. Data da Assinatura de Contrato NE: 02.03.98.
(Of. n9 98/98)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 1/98

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, através da Comissão
Permanente de Licitação e Alienação, torna público, para conhecimento
dos interessados que estará recebendo, em sessão única, às 09:00 horas
do dia 25 de MARÇO de 1998, na Sala de licitações situada na Av.
Getúlio Vargas, n° 1.273 - 6° andar, sala 608, bairro do Bosque - Rio
Branco-AC, Documentação e Proposta de Preços objetivando a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância
armada e desarmada. O Edital completo e demais informações poderão ser
obtidos na Seção de Suprimentos e Serviços Gerais, no endereço
supracitado no horário das 07:00 às 17:00 horas, pelos telefones (068)
212-1156/1155, 224-6735 ou fax (068) 224-6974.
A COMISSÃO

(Of. n9 100/98)

Superintendência Estadual no Espirito Santo
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
NE n*1 2/98.Processo:35061.000040/98-71.Contratante:INSS-Unidade

de Administração Local em Aracruz/Es.Contratada:Distribuidora de Bebidas Bela Vista
Ltda.E9écie:Bi1ateral.Objeto:Aquisição de 50 garrafões de água mineral.Modalidade de Licitação:Dispensa de Licitação n° 01/98. Fundamento Legal:Artigo 24,inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações.Data da NE:26/02/98.Valor:RS 220,00(duzentos e vinte reais).Classificação da Despesa Programa de
Trabalho:15007002149000001. Natureza:349030.Fonte:0151000000.Plano Interno:
23021.3.Modalidade de Reajuste:Irreajustável.Prazo da Entrega do Material:
Imediato.Nome e Cargo dos Signatários:Bento Leandro Rodrigues, chefe da UALsubstituto pelo INSS e José Luiz Giacomim pela contratada.Data da Assinatura da NE:26/02/98.
(Of. n9 98/98)

Superintendência Estadual no Maranhão
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
,OES N° 07/98. PROCESSO: 35078.000449/98-69. CONTRATANTE: INSS/SEMA. CONTRATADL:
.ZRAFMCX UNE TRANSPORTADORA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. ESPÉCIE: Bilateral.

N° 004/98. Contrato: NE n° 010/98. Processo n° 35093.000022/98-11. Contratante:
INSS/UAL/Aquidauana/MS. Contratado: Carlos Sugui. Espécie: Bilateral. Objeto: Aquisição de 104 Kg
de café em pó, para consumo deste OL Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Artigo
24, Inciso II, da Lei n° 8.666/93. NE n°010/98, no valor de R$ 603,20 (Seiscentos e Três Reais e Vinte
Centavos), de 16.02.98. Classificação da Despesa - Programa de Trabalho: 15007002149000001.
Natureza: 349030. Fonte: 0151000000. Plano Interno: 23021.3. Valor Mensal: RS 603,20 (Seiscentos e
Três Reais e Vinte Centavos). Valor Global: R$ 603,20 (Seiscentos e Três Reais e Vinte Centavos).
Modalidade de Reajuste: Valor Definido e Irreajustável. Vigência: Imediata. Nome e Cargo dos
Signatários: Pelo INSS, CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR, Chefe da Unidade Local (UAL) em
Aquidauana/MS, e, pela Empresa, Carlos Sugui. Data da Assinatura de Contrato NE: 16.02.98.
N° 005/98. Contrato: NE n° 011/98. Processo n° 35093.000022/98-11. Contratante:
INSS/UAL/Aquidauana/MS. Contratado: Damasceno & Damasceno. Espécie: Bilateral. Objeto:
Aquisição de 300 Kg de açúcar cristal, 200 pcts, de copo descartáveis para água e 160 pcts, de copos
descartáveis para café. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da
Lei n° 8.666/93. NE n° 011/98, no valor de R$ 480,50 (Quatrocentos e Oitenta Reais e Cinquenta
Centavos), de 16.02.98. Classificação da Despesa - Programa de Trabalho: 15007002149000001.
Natureza: 349030. Fonte: 0151000000. Plano Interno: 23021.3. Valor Mensal: R$ 480,50 (Quatrocentos
e Oitenta Reais e Cinquenta Centavos). Valor Global: RS 480,50 (Quatrocentos e Oitenta Reais e
Cinquenta Centavos). Modalidade de Reajuste: Valor Definido e Irreajustável. Vigência: Imediata. Nome
e Cargo dos Signatários: Pelo INSS, CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR, Chefe da Unidade Local
(UAL) em Aquidauana/MS, e, pela Empresa, Manoel Pereira Damasceno. Data da Assinatura de
Contrato NE: 16.02.98.
N° 006/98. Contrato: NE n° 012/98. Processo n° 35093.000022/98-11. Contratante:
INSS/UAL/Aquidauana/MS. Contratado: Aquigás Com. e Rep. Ltda. Espécie: Bilateral. Objeto:
Aquisição de 05 botijões de gás (recarga). Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento Legal:
Artigo 24, Inciso II, da Lei n° 8.666/93. NE n° 012/98, no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), de
16.02.98. Classificação da Despesa - Programa de Trabalho: 1'5007002149000001. Natureza: 349030.
Fonte: 0151000000. Plano Interno: 23021.3. Valor Mensal: R$ 50,00 (Cinquenta Reais). Valor Global:
R$ 50,00 (Cinquenta Reais). Modalidade de Reajuste: Valor Definido e Irreajustável. Vigência: Imediata.
Nome e Cargo dos Signatários: Pelo INSS, CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR, Chefe da Unidade
Local (UAL) em Aquidauana/MS, e, pela Empresa, Carlos Sugui. Data da Assinatura de Contrato NE.
16.02.98.
ove
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RETIFICAÇÃO
No Extrato de NE n°00305/97, publicado no DOU n° 18, de 27.01.98, página 31/32 - Seção
03, onde se lé: ".... .Nome e Cargo dos Signatários. Pelo INSS, ANGELA MARIA PRADO DE
ÁVILA, Chefe da UAL Substituta. Leia-se: ".... Nome e Cargo dos Signatários. Pelo INSS, Plínio
Xavier de Freitas, Chefe do Serviço de Engenharia e Património/INSS/MS ...".
(Ofs. n9s 93 e 98/98)

SEÇÃO 3

lidada de Licitação: Dispensa de licitação n 9 001/98. Fundamento Legal:
Artigo 24, Inciso II da Lei n 9 8.666/93. Nota de Empenho n9 0070, de
26/02/98, no valor de R$ 890,00. Classificação da Despesa: Programa de
Trabalho: 15007002149000001, Natureza da Despesa: 349030, Fonte: 01510
0000, Plano Interno: 23021.3. Modalidade de Reajuste: Irreajustável. Vi
gência: Imediata. Nome e Cargo dos Signatários: Edson Marciano Cypria
no, Chefe da Unidade de Administração Local e, Analice A. da Silca Pes
sanha, proprietária da firma contratada. Data da assinatura da NE: 27/
02/98.

Superintendência Estadual em Minas Gerais
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Contrato n° 11-300.23/001/98 - Processo: 35097.002082/98-49 - Contratante:
INSS - Contratado: Diário de Informações Jurídicas Ltda. - Espécie:
Bilateral - Objeto: Prestação de serviços de Informações Judiricas para a
Procuradoria Estadual de Minas Gerais - Vigência: 02.03.98 a 11.03.98 Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação n° 001/98 - Fundamento Legal:
Inciso II, Artigo 24, da Lei 8.666/93 - Nota de Empenho: 97NE00419 de
27.02.98, no Valor de R$1.160,00 (hum mil, cento e sessenta reais) Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 1500700214 9000001 Natureza da Despesa: 34903900 - Plano Interno: 23021.3 - O Valor Total
R$1.160,00 (hum mil, cento e sessenta reais) - Nome e Cargo dos
Signatárioà: Alexandre Casadei Maciel - Chefe da Divisão de Suprimentos e
Serviços Gerais pelo INSS e Altamár Alves Machado - Procurador, pela
empresa - Data da Assinatura: 02.03.98.
N° 001/98 - Processo n o 35097.000881/98-71 - Contratante: INSS/SEMG - Contratado: M&P
Comercial Ltda - Espécie: Bilateral - Objeto: Aquisição decartucho p/ cilindro e kit de
toner/revelador para impressora laser Dataproducts LZR 855 - Modalidade de Licitação: Dispensa
de Licitação n° 01/98 - Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II da Lei n° 8.666/93 - NE n°
98NE00208, emitida em 30.01.98, no valor de R$ 1.926,89 (Hum mil, novecentos e vinte e seis reais e
oitenta e nove centavos) - Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 15007002149000001 Natureza da Despesa: 349030- Fonte: 0151000000- Plano Interno: 23021.3 - Valor Global: RS
1.926,89 (Hum mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos) - Modalidade de
Reajuste: Irreajustável - Vigência: Imediata - Nome e Cargo dos Signatários: Alexandre Casadei
Maciel, Chefe da Divisão de Suprimentos e Serviços Gerais, pelo INSS e Désio Batista Diniz, pela
firma - Data da Assinatura do Contrato: 12.02.98.
N° 002/97 - Processo o ° 35097.000729/98-15 - Contratante: INSS/SEMG - Contratado: Sindicato
das Empresas de Transporte de Passageiros de B.H. - Espécie: Bilateral - Objeto: Aquisição de
vale-transporte para os servidores desta SEMG, para o mês de fevereiro/98 - Modalidade de
Licitação: Inexigibilidade de Licitação n° 01/98 - Fundamento Legal: Artigo 25, Inciso I da Lei n°
8.666/93 - NE n° 98NE00305, emitida em 16.02.98, no valor de RS 39.302,00 (Trinta e nove mil,
trezentos e dois reais) - Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 15078048640890003 Natureza da Despesa: 349039- Fonte: 0151000000- Plano Interno: 21042.4 - Valor Global: RS
39.302,00 (Trinta e nove mil, trezentos e dois reais) - Modalidade de Reajuste: Irreajustável Vigência: Imediata - Nome e Cargo dos Signatários: Wagner Freire, Chefe da Seção de
Suprimentos, pelo INSS e Delson Roberto Moreira, pela firma - Data da Assinatura do Contrato:
26.02.98.
N°003/98 - Processo n° 35097.001389/98-96 - Contratante: INSS/SEMG - Contratado: Proseg
Indústria e Comércio Ltda - Espécie: Bilateral - Objeto: Aquisição de material de consumo (placas
de sinalização e placas de acnlico) - Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação n° 02/98 Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso 11 da Lei n° 8.666/93 - NE n° 98NE00309, emitida em
16.02.98, no valor total de R$ 548,50 (Quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 15007002149000001 - Natureza da Despesa:
349030 - Fonte: 0151000000 - Plano Interno: 23021.3 - Valor Global: R$ 548,50 (Quinhentos e
quarenta e oito reais e cinquenta centavos) - Modalidade de Reajuste: Irreajustável - Vigência:
Imediata - Nome e Cargo dos Signatários: Wagner Freire, Chefe da Seção de Suprimentos, pelo
INSS eMarcos Ribeiro de Aquino, pela firma - Data da Assinatura do Contrato: 02.03.98.
N°004/98 - Processo n° 35097.001389/98-96 - Contratante: INSS/SEMG - Contratado: Marcam
Industrial Ltda - Espécie: Bilateral - Objeto: Aquisição de material de consumo (pictogramas
p/identificação de extintor de incêndio) --Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação n° 02/98 Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II da Lei n o 8.666/93 - NE n o 98NE00310, emitida em
16.02.98, no valor total de RS 880,00 (Oitocentos e oitenta reais) - Classificação da Despesa:
Programa de Trabalho: 15007002149000001 - Natureza da Despesa: 349030 - Fonte: 0151000000 Plano Interno: 23021.3 - Valor Global: R$ 880,00 (Oitocentos e oitenta reais) - Modalidade de
Reajuste: Irreajustável - Vigência: Imediata - Nome e Cargo dos Signatários: Wagner Freire, Chefe
da Seção de Suprimentos, pelo INSS e José Batista de Paula, pela firma - Data da Assinatura do
Contrato: 20.02.98.
N 9 001/98 - Processo: 35153.000002/98-90 - Contratante: INSS/UAL em São
João Nepomuceno - Contratada:, Sulainmar Louras Cunha-ME - Espécie: Bila
teral - Objeto: Aquisição de água mineral - Modalidade de Licitação :Dis
pensa de Licitação - Fundamento Legal: Inciso II, art. 24, Lei 8.666/93
Nota de Empenho: 98NE00012 emitida em 17.02.98, no valor de R$ 200 - ,00 Classificação .da Despesa-Programa de Trabalho: 15007002149000001 - Natu
reza: 349030 - Fonte: 0151000000 - Plano Interno: 23021.3 - Valor Glo-'
bal: R$ 200,00 (duzentos reais) - Modalidade de reajuste: Irreajustável
Vigencia: Imediata - Nome .e cargo dos Signatários-: Terezinha das Graças
Menezes Silva, Chefe da Unidade de Administração Local, pelo INSS e
Sulainmar Louras Cunha, proprietária, pela firma - lata da assinatura
do contrato: 17.02.98.
NE n 9 0070/98. Processo n 9 35131,000927/98-15. Contratante-: INSS/UAL em
Juiz de Fdra/MG.Contratado: Distribuidora de 'Água Mineral Poços de Cal
daa Ltda. Espécie: Bilateral, Objeto: Aquisição de 200 garrafOes de
gua mineral ( garlafOes de 20 litros) para setores do INSS Local. Moda
2111,
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Contrato/NE n9 093/98 - Processo: 35097.001769/98 - Contratante: INSS/SEMG/CRP/BH -Con
tratado: Ortobel - Ortopedia Belo Horizonte Ltda./MG - Especie: Bilateral Objeto:
Contratação de serviço para reforma de pretese do segurado Aloisio Pinheiro,
reg. n9
8633/35 - Modalidade de Licitação: Dispensa - Fundamento Legal: artigo 24, inciso II
da Lei 8.666/93 - Nota de Empenho: 98NE00093 de 03.03.98, no valor de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) - Classificação da despesa, programa de trabalho: 1508104862
3480001 - Natureza: 349039 - Fonte: 0153000000 - Plano Interno: 21045.7 - Prazo de entrega: 30 dias - Nome e Cargo dos Signatários: Regina Márcia Franco da Paz, Chefe do
Centro de Reabilitação Profissional pelo INSS e Vera Liicia Rosa dos Santos pela firma
contratada - Data de assinatura do contrato: 04.03.98.
Contrato/NE n9 094/98 - Processo: 35097.001767/98 - Contratante: INSS/SEMG/CRP/BH -Coo
tratado: Icafe Crtese e Prótese Ltda./MG - Especie: Bilateral - Objeto: Contratação de
serviço para reforma de pr g tese do segurado Afrânio Milane Naves, reg. 1520/35 - Modalidade de Licitação: Dispensa - Fundamento Legal: artigo 24, inciso II da ' Lei 8.666/93
Nota de Empenho: 98NE00094 de 03.03.98, no valor de R$1.800,00 (hum mil e oitocentos
reais) - Classificação da despesa, programa de trabalho: 15081048623480001 - Natureza:
349039 - Fonte: 0153000000 Plano Interno: 21045.7 . - Prazo de entrega: 30 dias - Nome
e Cargo dos Signatários: Regina Márcia Franco da Paz, Chefe do Centro de Reabilitação
Profissional pelo INSS e Helio Santos Lage pela firma contratada - Data de assinatura
do contrato: 04.03.98.

Contrato/NE n9 095/98 - Processo: 35097.001768/98 - Contratante: INSS/SEMG/CRP/BH -Coo
tratado: Icafe drtese e Prótese Ltda./MG - Especie: Bilateral - Objeto: Contratação de
serviço para reforma de prOtese da segurada Solange Angela Santana, reg. 2280/35 - Modalidade de Licitação: Dispensa - Fundamento Legal: artigo 24, inciso II da Lei 8.666/
93 - Nota de Empenho: 98NE00095 de 03.03.98, no valor de R$140,00 (cento e quarenta re
ais) - Classificação da despesa, programa de trabalho: 15081048623480001 - Natureza:
349039 - Fonte: 0153000000 - Plano Interno: 21045.7 - Prazo de entrega: 30 dias - Nome
e Cargo (les Signatários: Regina Márcia Franco da Paz, Chefe do Centro de Reabilitação
Profissional pelo INSS e Helio Santos Lage pela firma contratada - Data de assinatura
do contrato: 04.03.98.
Contrato/NE n9 096/98 - Processo: 35092.001766198 - Contratante: INSS/SEMG/CRP/BH -Coo
tratado: Ortobel - Ortopedia Belo Horizonte Ltda./MG - Especie: Bilateral - Objeto:
Contratação de serviço para reforma de pr g tese do segurado Jelio Ribeiro da Silva, reg
11188/27 - Modalidade de Licitação: Dispensa - Fundamento Legal: artigo 24, inciso II
da Lei 8.666/93 - Nota de Empenho: 98NE00096 de 03.03.98, no valor de R$1.400,00 (hum
mil e quatrocentos reais) - Classificação da despesa, programa de trabalho: 1508104862
3480001 - Natureza: 349039 - Fonte: 0153000000 - Plano Interno: 21045.7 - Prazo de entrega: 30 dias - Nome e Cargo dos Signatários: Regina Márcia Franco da Paz, Chefe do
Centro de Reabilitação Profissional pelo INSS e Vera Lecia Rosa dos Santos pela firma
contratada - Data de assinatura do 'contrato: 04.03.98.
Contrato/NE n9 097198 - Processo: 35097.001765198 - Contratante: INSS/SEmG/CRPJ88 -Coo
tratadó: Ortobel - Ortopedia Belo Horizonte Ltda./MG - Especie: Bilateral - Objeto:
Contratação de serviço para confecção de prgtese para o segurado Rogerio Assis da Cruz
reg. 9045127 - Modalidade de Licitação: Dispensa - Fundamento Legal: artigo 24, inciso
II da Lei 8.666/93 - Nota de Empenho: 98NE00097 de 03.03.98, no valor de R$1.050,00
(hum mil e cinquenta reais) - Classificação da despesa, programa de trabalho: 15081048
623480001 - Natureza: 349039 - Fonte: 0153000000 - Plano Interno: 21045.7 - Prazo de
entrega: 30 dias - Nome e Cargo dos Signatários: Regina Márcia Franco da Paz, Chefe do
Centro de Reabilitação Profissional pelo INSS e Vera L5cia Rosa dos Santop.-Rela firma
contratada - Data de assinatura do contrato: 04.03.98.

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 11-300.0/01/98
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO INSS/MG (PT 11-300.0/16/97) comunica aos
interessados o resultado da habilitação relativa à 'Tomada de Preços n° 01/98, processo 35097.008338/9798, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obras e serviços necessários à reforma e
melhorias fisicas no imóvel do INSS em Sete Lagoas/MG. Empresas habilitadas: Construtora Guimarães
Novaes Ltda., Edenge Empresa de Engenharia Ltda. Empresas inabilitadas. Construtora Paiva Bicalho
Ltda., Casa Maior Construções Ltda., Panda Engenharia e Construções Ltda., Enel Engenharia e
Empreendimentos Ltda.; KTM Administração e Engenharia Ltda., EB Planejamentos e Construções
Ltda., Orla Engenharia e Construções Ltda., Sengel Construções Ltda. A abertura dos envelopes contendo
as propostas dar-se-á às 14.00 horas do dia 25/03/98 na sala 203 do Edificio à Av. Amazonas, 266 Centro, BH/MG, estando os autos do processo à disposição, para consulta dos interessados, na sala 319
do citado edifício, no período de 13:00 às 16:00 horas.
A COMISSÃO
(Of. n9 98/98)

Superintendência Estadual no Paraná
'

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

NE N° 204/98. Processo: 35183.001247/98-50. Contratante: INSS/Seção de
Projetos, Obras e Manutenção, no Estado do Paraná. contratado: Colmare
Engenharia e Construções Ltda. Espécie: Bilateral. Objeto: execução de
serviços diversos de engenharia, em Curitiba/Pr. Modalidade de Licitação:
Dispensa. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso 1, da Lei n° 8.666/93 e
demais disposições legais e regulamentares. Nota de Empenho n° 204, de
26/02/98, no valor de R$7.668,88. Classificação da Despesa: Programa de
Trabalho: 15007002149000001. Natureza da Despesa: 349039. Fonte:
0153000000. Plano Interno: 21002.3. Vigência: cinco dias corridos, contados
a partir do dia 27/02/98. Modalidade de Reajuste: preço certo e definitivo.
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Nome e Cargo dos Signatários: Erasmo Souza da Silva, Chefe de Seção de
Projetos, Obras e Manutenção, pelo Instituto e Tito Olivio Ulir, Diretor
Administrativo, pela Empresa. Data da Assinatura da NE: 27/02/1998.
NE N° 62/98. Processo: 3518 7 .002223/9-90, Contiatante: INSS/Unidade Je
Administração Local, em Cascavel/Pr. Ccntratado: TELEPAR - Telecomunicações
do Paraná S/A. Espécie: Bilateral. Objeto: despesas ,-"om utilização de
telefones, no INSS local e Postos do Seguro Social em: Assis Chateaubriand,
Guaíra e Medianeira. Modalidade de Licitação: Inexigível. Fundamento Legal:
Caput do Artigo 25, da Lei n° 8.666/93. Nota de Empenho n° 62, de 25/02/98,
no valor de R$4.258.,00 e valor global estimado de R$38.401,20.
Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 15007002149000001. Natureza
da Despesa: 349039. Fonte: 0250570202. Plano Interno: 23021.3. Vigência:
janeiro a dezembro de 1998. Modalidade de Reajuste: de acordo com as
deliberações do Governo Federal. Nome e Cargo dos Signatários: Vera Lúcia
Schenkel, Chefe da Unidade de Administração Local, pelo Instituto e TELEPAR
Telecomunicações do Paraná S/A. Data da Assinatura da NE: 25/02/1998.
NE N° 19/98. Processo: 35190.001233/97-39. Contratante: INSS/Unidade de
Administração Local, em Guarapuava/Pr. Contratado: TELEPAR - Telecomunicações do Paraná S/A. Espécie: Bilateral. Objeto: despesas com utilização de
telefones, no INSS local e Posto do Seguro Social em Laranjeiras do Sul.
Modalidade de Licitação: Inexigível. Fundamento Legal: Caput do Artigo 25,
da Lei n° 8.666/93. Nota de Empenho n° 19, de 25/02/98, no valor de
R$2.196,44 e valor global de R$47.900,00. Classificação da Despesa:
Programa de Trabalho 15007002149000001. Natureza da Despesa: 349039.
Fonte: 0250570202. Plano Interno: 23021.3. Vigência: janeiro a dezembro de
1998. Modalidade de Reajuste: de acordo com as deliberações do Governo
Federal. Nome e Cargo dos Signatários: José Lopes Barbosa, Chefe da Unidade
de Administração Local, pelo Instituto e Nelson Brami, pela Empresa. Data
da Assinatura da NE: 25/02/1998.
NE N° 26/98. Processo: 35190.001232/97-36. Contratante: INSS/Unidade de
Administração Local, em Guarapuava/Pr. Contratado: Companhia Força e Luza
do Oeste. Espécie: Bilateral. Objeto: despesas com taxas de utilização de
energia elétrica, no INSS local. Modalidade de Licitação: Inexigível.
Fundamento Legal: Caput do Artigo 25, da Lei n° 8.666/93. Nota de Empenho
n° 26, de 27/02/98, no valor de R$18.100,00. Classificação da Despesa:
Programa de Trabalho: 15007002149000001. Natureza da Despesa: 349039.
Fonte: 0250570202. Plano Interno: 23021.3. Vigência: janeiro a dezembro de
1998. Modalidade de Reajuste: de acordo com as deliberações do Governo
Federal. Nome e Cargo dos Signatários: José Lopes Barbosa, Chefe da Unidade
de Administração Local, pelo Instituto e Paulo Renato Schnekenberg, pela
Empresa. Data da Assinatura da NE: 27/02/1998.

NE N° 4/98. Processo: 35192.000799/97-51. Contratante: INSS/Unidade de
Administração Local, em Jacarezinho/Pr. Contratado: Cia Luz e Força Santa
Cruz. Espécie: Bilateral. Objeto: despesas com taxas de utilização de
energia elétrica, no INSS local. Modalidade de Licitação: Inexigível.
Fundamento Legal: Caput do Artigo 25, da Lei n° 8.666/93. Nota de Empenho
n° 26, de 27/02/98, no valor de R$15.600,00. Classificação da Despesa:
Programa de Trabalho: 15007002149000001. Natureza da Despesa: 349039.
Fonte: 0250570202. Plano Interno: 23021.3. Vigência: janeiro a dezembro de
1998. Modalidade de Reajuste: de acordo com as deliberações do Governo
Federal. Nome e Cargo dos Signatários: Maria José dos Santos Gutzlaff,
Chefe da Unidade de Administração Local, pelo Instituto e Cia Luz e Forca
Santa Cruz. Data da Assinatura da NE: 10/02/1998.
NE N° 7/98. Processo: 35192.000798/97-98. Contratante: INSS/Unidade de
Administração Local, em . Jacarezinhe/Pr. Contratado: TELEPAR - Telecomunicações do Paraná S/A. Espécie: Bilateral. Objeto: despesas com taxas de
utilização de energia elétrica, no INSS local. Modalidade de Licitação:
Inexigível. Fundamento Legal: Caput do Artigo 25, da Lei n° 8.666/93. Nota
de Empenho n° 7, de 19/02/98, no valor de R$16.800,00. Classificação da
Despesa: Programa de Trabalho: 15007002149000001. Natureza da Despesa:
349039. Fonte: 0250570202. Plano Interno: 23021.3. Vigência: janeiro a
dezembro de 1998. Modalidade de Reajuste: de acordo com as deliberações do
Governo Federal. Nome e Cargo dos Signatários: Maria José dos Santos
Gutzlaff, Chefe da Unidade de Administração Local, pelo Instituto e TELEPAR
Telecomunicações do Paraná. Data da Assinatura da NE: 19/02/1998.

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N9 23/97
A Comissão Permanente de Licitação do INSS, em cumprimento ao disposto no parágrafo 10 do artigo
109 da Lei n° 8 666/93, toma público o resultado do julgamento e classificação das propostas da referida
Tomada de Preços para aquisição de equipamentos de informática para o 1NSS/SEPE, que após análise
das propostas considera vencedoras as seguintes empresas: Unisys Brasil Ltda, item 01; Forte Informática
Com. Serv. Lida. item 02; Faf Informática Com. Repres. Ltda, item 03; Sisco Sistemas e Computadores
S/A, item 04; Supriserv Informática Ltda, itens 05 e 06; Pronet Eletronica Ltda, item 08; CP Eletronica
S/A, item 09, abrindo-se prazo para recurso a partir desta publicação.
A COMISSÃO

(Of. n9 98/98)

Superintendência Estadual no Rio Grande do Norte
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n° 01:98. Processo N° 35232.000638/97-15. Contratante: INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social. Contratado: A.R. PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTDA. Espécie: Contrato Bilateral. Objeto:
Serviço de melhoria nas instalações elétricas em geral no Posto do Seguro Social do INSS em Currais
Novos/RN, bem como o serviço de reativação da subestação abrigada de 150KVA do Posto do Seguro
Social do INSS de AçuTRN. Modalidade de Licitação: Convite 0003/97. Fundamento Legal: inciso I do
art 23 da Lei 8666/93 e alterações Notas de Empenho: 01969/01970NE97, Valor Total: R520.070,00
(vinte mil e setenta reais) Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15007002149000003, Plano
Interno: 11418.3/11417.3. Valor Global: R$20.070,00 (Vinte mil e setenta reais). Modalidade de
Reajuste: Irreajustável. Vigência: 27.02.98 a 09.04.98. Nome e Cargo dos Signatários: Pelo INSS, Gilzete
Soares, Chefe da Divisão de Administração Patrimonial, e pela Contratada, Adolfo Mesquita Neto,
Representante legal. Data da Assinatura do Contrato: 27.02.98.

(Of. n9 98/98)

Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul
RETIFICAÇÀ0
No Aviso de Licitação (Concorrência n°01/98), publicado no DOU n° 46, de
10.03.98, seção 3, pág. 86, onde se lê: "contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de vigilância desarmada para o INSS/RS", leia-se:
"contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância
desarmada e armada para o'INSS/RS".
(Of. n9 100/98)

Superintendência Estadual em Rondônia
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
N° 09/98. NE N° 00111. Data: 16.02.98. PROCESSO n° 35335.000057/98-80. CONTRATADO:
RESECOM-COMÉRCIO E SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO: Serviço de Forma
Continuada com Carga e Descarga de caminhão e Locomoção de Móveis e Demais Objetos de Peso, nos
Vários Setores dos Prédios do INSS na Capital MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. Com base no Inciso II do Artigo 24 da Lei n° 8.666, de 21.06.93, no
valor total de RS 1.900,00 (Hum Mil e Novecentos Reais). CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Natureza
da Despesa: 349039. Fonte de Recurso: 0250570202, Plano Interno: 23021.3. SIGNATÁRIOS: António
Henrique Femandes Filho-Chefe-da Seção de Suprimentos e Serviços Gerais e pela Contratada: Edmilson
Alves da Silva-Secretário. DATA DA ASSINATURA: 04.03.98.

(Of.. n9 9-8/98)

(Of. n9 98/98)

Superintendência Estadual em São Paulo
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Superintendência Estadual em Pernambuco
EXTI , ATOS DE NOTAS DE EMPENHO
OES n° 02/98. Processo n° 35204/003595/98-11. Contratante. Instituto Nacional do Seguro Social.
Contratado. Carmelita Jovina Silva. Espécie. Bilateral. Objeto. Contratação para os serviços de montagem
e desmontagem de divisórias na Divisão de Arrecadação e Fiscalização. Modalidade de Licitação.
Dispensa de Licitação n° 06/98. Fundamento Legal. Artigo 24, Inciso II da Lei n° 8666/93. NE. 00349, no
valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), de 260298. Classificação da Despesa. Programa de Trabalho.
15007002149000001. Natureza. 349039. Fonte. 0250570202. Plano Interno. 21076.3. Valor Total.
1.100,00 (um mil e cem reais). Modalidade de Reajuste. Irreajustável. Vigência. Prazo de execução, 10
(dez) dias. Nome e Cargo dos Signatários: ANGELA MARIA MOREIRA CORREIA, Chefe da Seção de
Atividades Gerais, pelo INSS, e José Nelson Simplicio da Silva, pela empresa. Data da Assinatura.
040398.
OES n° 03/98. Processo n° 35204/003837/98-40. Contratante. Instituto Nacional do Seguro Social.
Contratado Consultoria Internacional Ltda. Espécie. Bilateral. Objeto. Contratação para os serviços de
locação de canhão de projeção de slides por computador a ser utilizado pelo Serviço de Treinamento e
Desenvolvimento do INSS. Modalidade de Licitação. Dispensa de Licitação n° 07/98. Fundamento Legal.
Artigo 24, Inciso II da Lei n° 8666/93. NE. 00392, no valor de R$ 1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta
reais), de 020398. Classificação da Despesa. Programa de Trabalho. 15007002149000001. Natureza.
349039. Fonte. 0250570202. Plano Interno. 23021.3. Valor Total. 1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta
reais). Modalidade de Reajuste: Irreajustável. Vigência: Prazo de execução, nos dias 03, 04, 10, 11, 16.
17, 23 e 240398. Nome e Cargo dos Signatários. ANGELA MARIA MOREIRA CORREIA, Chefe da
Seção de Atividades Gerais, pelo INSS, e 'sio Jacobovitz, pela empresa. Data da Assinatura. 030398.

NE n° s 00141 e 00400/98. Processo n°35366.003065/97-49. Contratante: INSS - Instituto Nacional do
Seguro Social - Superintendência Estadual em São Paulo. Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO
ESTADO S/A - IMESP. C.G.C.: 48.066.047/0001-84. Objeto: Renovação de assinaturas do Diário
Oficial do Estado pelo período de 06 (seis) meses, a contar da data subsequente à assinatura da NE.
Modalidade de licitação . Dispensa de Licitação n° 13/97. Fundamento Legal: Art. 24, Inciso VIII, da Lei
n° 8.666/93 NE ns° 00141, de 27 01 98, no valor de R$ 27 069,69 e 00400, de 16.02.98, no valor de
R$ 3.839,28 Classificação da Despesa- Programa de Trabalho . 559458. Natureza da Despesa: 349039.
Fonte de Recurso . 0250570202 Plano Interno: 23021 3. Valor Global: R$ 30.908,97. Modalidade de
Reajuste- Não há Nome e Cargo dos Signatários- Márcia Garcia, Chefe da Divisão de Suprimentos e
Serviços Gerais/Substituindo, pelo INSS e Carlos Taufik Haddad - Gerente de Vendas e Richard Vainberg
- Diretor Financeiro e Administrativo pela empresa. Data da Assinatura 27.02.98.
NE n° 06965/97 Processo n° 35366 005089/97-88. Contratante INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social - Superintendência Estadual em São Paulo. Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP. C.G.C.: 48.066.047/0001-84. Objeto: Renovação de assinaturas do Diário Oficial do Estado Suplemento TRT-2a Região pelo período de 06 (seis)meses, a contar da data subsequente à assinatura da
NE Modalidade de licitação Inexigibilidade n° 19/97 Fundamento Legal. Art 25, Inciso I, da Lei n°
8 666/93 NE n° 06965, de 05 12 9'7, no valor de R$ 110,88. Classificação da Despesa. Programa de
Trabalho 559458 Natureza da Despesa 349039 Fonte de Recurso. 0153000000. Plano Interno.
23021 3 Valor Global R$ 110,88 Modalidade de Reajuste. Não há. Nome e Cargo dos Signatários.
Carmem Lúcia Lovric da Cunha, Chefe da Divisão de Suprimentos e Serviços Gerais, pelo INSS e Vera
Lúcia Horn - Supervisora- de Assinaturas pela empresa. Data da Assinatura 27.02.98.
Processo n° 35386 000028/96-23 Contratante INSS/Unidade de Administração Local em Cruzeiro/SP.
Contratado TELESP - Telecomunicacões de São Paulo S/A. Espécie. Bilateral. Objeto Pagamento de
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tarifa de utilização mensal de linhas telefónicas comuns e telefax, no decorrer do exercicio de 1988
Modalidade: Inexigibilidade de licitação n° 003/96 visto a inviabilidade de competição. Fundamento
Legal: Caput do Art. 25 da Lei 8 666/93 e alterações posteriores Nota de Empenho- 98 NE 00049, de
11.02.98. Valor Mensal estimado- R$ 1 000,00 (Hum mil reais) e anual total de R$ 12.000,00 (Doze mil
reais). Classificação da Despesa: Programa de trabalho 15007002149000001 Natureza: 349039. Fonte
0250570202. Plano Interno- 23021.1 Carlos Eduardo Reinert de Lima, chefe da Unidade de
Administração Local pelo INSS e não há pela contratada. Data do Recebimento da NE: 11.02.98.
Processo n° 35408.000832/95 . Contratante: INSS/Unidade de Administração Local em Limeira/SP.
Contratado: Águas de Limeira S.A. Espécie: Bilateral Objeto. Pagamennto mensal de serviço de
fornecimento de água e esgoto para esta Unidade de Administração Local. Modalidade: Inexigibilidade de
Licitação n 07/95 visto inviabilidade de competição . Fundamento Legal : Caput do Art. 25 da Lei n°
8.666/93 e alterações posteriores. Nota de Empenho Estimada: 98NE00004 DE 29/01/98. Valor Mensal
Estimado - 400,00 (quatrocentos reais) e ANUAL de R$ 4,800,00( quatro mil e oitocentos reais) para o
exercicio de 1.998. Classificação da despesa: Programa de Trabalho 15007002149000001. Natureza:
349039. Fonte: 0250570202. Plano Interno: 23021.3. Sílvia Helena de Campos Vieira Cardoso - Chefe
da UAL, pelo INSS.
N°001 - Ref : Processo n°35411.002039/95-85 - Contratante: INSS/Unidade de Administração Local em
Marilia/SP. Contratado: Telecomunicações de São Paulo S/A- TELESP. Espécie; Bilateral. Objeto:
Pagamento de tarifa de serviço de utilização mensal de linhas telefônicas do INSS em Garça, Manha,
Tupã, Adamantina e Dracena.. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação n° 08/95, visto
inviabilidade de competição. Fundamento Legal: "Caput" do Art. 25 da Lei n° 8,666/93 e alterações
posteriores. Nota de Empenho: 98NE00054 de 13.02.98. Valor Mensal: 7.000,00 (Sete Mil Reais). Valor
total anual: R$ 84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais). Classificação da Despesa: Programa de Trabalho:
15.007.0021.4900.0001. Natureza: 34903900. Fonte. 0250570202. Plano Interno: 23021.3. Vigência:
01.01,98 a 31,12.98. Reajuste: O indicado pelo Governo Federal, para o setor. Mario Persio Medola
Mansano- Chefe da Unidade de Administração Local em Marilia/SP.
N°002 - Ref.: Processo e° 35411.002040/95-64. Contratante: INSS/Unidade de Administração Local em
Marilia/SP. Contratado: Companhia Paulista de Força e Luz- C.P.F.L.. Espécie: Bilateral. Objeto:
Pagamento de tarifa de serviço de fornecimento mensal de energia elétrica para o INSS em Mardi&
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação n° 09/95, visto inviabilidade de competição.
Fundamento Legal: "Caput" do Art. 25 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. Nota de Empenho:
98NE00085 de 20.02.98. Valor Mensal: 2.000,00 (Dois Mil Reais), Valor total anual: R$ 24.000,00
(vinte e Quatro Mil Reais). Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 15.007.0021.4900.0001.
Natureza: 34903900. Fonte: 0250570202. Plano Interno: 23021.3. Vigência: 01.01.98 a 31.12.98.
Reajuste: O indicado pelo Governo Federal, para o setor. Mario Persio Medola Mansano- Chefe da
Unidade de Administração Local em Marilia/SP.
NE n° 0057/98. Processo: 35443.000486/98-39. Contratante: INSS/SESP/GRAP em Sorocaba.
Contratado: Auto Posto Paolillo Ltda. Espécie: Bilateral. Objeto: Aquisição de combustível p/ veiculo
oficial, para o período de 01.01.98 a 31.12.98, Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação n°. 001/98.
Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II da Lei no. 8.666/93. Nota de Empenho no. 057 de 20/02/98. No
valor estimativo de R$130,00 (cento e trinta reais) mensais. Classificação da despesa: Programa de
trabalho: 000000000559458. Natureza da despesa: 349030, Fonte: 0151000000, Plano Interno: 23026.3.
Modalidade de Reajuste: Irreajustável. Vigência: oito dias. Nome e cargo dos signatários: Maria Helena
Caraméz, Chefe da GRAP em Sorocaba e Francisco Paolillo Neto, Gerente Comercial da Empresa
Contratada. Data da assinatura do NE: 20/02/98.
NE n° 0071/98. Processo: 35443.003981/97-73. Contratante: INSS/SESP/GRAF' em Sorocaba.
Contratado: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba. Espécie: Bilateral. Objeto: Des.
consumo de água e utilização da rede de esgoto no prédio da Rua Álvaro Soares, ref. desp. exerc. anterior
- mês 12/96. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II da Lei no.
8.666/93. Nota de Empenho no. 071 de 26/02/98. No valor de R$74,03 (setenta e quatro reais e três
centavos). Classificação da despesa: Programa de trabalho: 000000000559458. Natureza da despesa:
349092, Fonte: 0250570202, Plano Interno: 23021.3. Modalidade de Reajuste: Irreajustável Vigência:
oito dias. Nome e cargo do signatário:.Maria Helena Caramêz, Chefe da GRAP em Sorocaba.
NE n° 0047/98. Processo: 35443.000437/98-23. Contratante: INSS/SESP/GRAP em Sorocaba.
Contratado: Manoel Gaite Sorocaba ME. Espécie: Bilateral. Objeto: prestação de serviços gerais em
caráter emergencial devido infiltração de água no prédio do INSS em Sorocaba. Modalidade de Licitação:
Dispensa de Licitação no . 011/97. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II da Lei no. 8.666/93. Nota de
Empenho no. 047 de 19/02/98. No valor de R$2.864,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais).
Classificação da despesa: Programa de trabalho: 000000000559458. Natureza da despesa: 349039, Fonte:
0250570202, Plano Interno: 21076.3. Modalidade de Reajuste; Irreajustável. Vigência: oito dias. Nome e
cargo dos signatários: Maria _Helena Caramèz, Chefe da GRAP em Sorocaba e Manoel Galle, Gerente
Comercial da Empresa Contratada. Data da assinatura do NE: 19/02/98.

Processo n° 35387. 01966/95. Contratante: INSS/Unidade de Administração Local em Cubatão/SP Contratado: Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - Espécie : Bilateral - Objeto:Serviço de
utilização de linhas telefônicas n°s, 361-1071, 1200, 1276, 2017 ,2430, 3877, 3899, 3906 ,5170, 1636,
1641 e 1714 pelo INSS em Cubatão-SP. - Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação n°07/95
- Fundamento Legal: CAPUT do artigo 25 da Lei 8:666/93 e alterações posteriores - Nota de Empenho:
98NE00010 de11.02.98. Valor: R$ 500,00 (Quinhentos reais)-Classificação da Despesa: Programa de
Trabalho: 15007002149000001- Natureza: 349039 - Fonte:0250570202 - Plano Interno: 23021.3 Vigência: 01.01.98- a 31.12.98, prorrogável por mais 02 (dois) períodos consecutivos - Reajuste: De
acordo com determinação governamental. Maris do Rosário Santos Ferreira - Chefe da UAL - pelo INSS
e sem assinatura pela empresa - Data do Recebimento da NE: 11/02/98.
N°002/98 - Processo n° 35480.000158/95-99. Contratante: I.N.S.S.fUnidade de Administração Local em
General Salgado-SP., Contratado:- Telecomunicações de Sao Paulo S.a.- TELESP- Especie-- Bilateral.
Objeto: Pagamento Mensal de Tarifas de Utilizacao de Linhas Telefonicas. Modalidade: Inexigibilidade de
Licitacao n. 006/95, visto inviabilidade de competicao. Fundamento Legal: Caput do art. 25 da Lei n.
8.666/93 e alteracoes posteriores. Nota de Empenho 98NE00005 - valor R$.525,28 (Quinhentos e Vinte e
Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos).- Classificacao da Despesa: Programa de Trabalho:
15007002149000001. Natureza : 349039. Fonte 0250570202 . Plano Interno: 23021.3 - Valor Mensal
Estimado: R$.1.300,00 (Um Mil e Trezentos Reais) e valor Global: R515.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos
Reais).- Vigência 01.01.98 a 31.12.98. Modalidade de Reajuste:- Quando Houver Aumento das tarifas
publicas telefônicas. Nome e Cargo do Signatário: Sônia Maria Veschi Francisco - Chefe da Ual, pelo
I.N.S.S.. Data da Emissao da NE. 19.02.98.
ameraat.oraa-.....W9a-ffle
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N° 05/98 - Processo rf 353 9 2.000778/95-07. Contratante' Unidade Local de Administração de
Guaratinguetá/SESP. Contratada SERVIÇO AUTÕN01 n 10 DE ÁGUAS E ESGOTOS DE
GUARATINGUETA-SP - SAAEG Objeto. Pa gamento mensal de serviço de fornecimento de- água
potável e utilização da rede de esgotos para esta UAL. Modalidade de Licitação- Inexigibilidade n° 08/95,
pelo motivo de inviabilidade de competição. Fundamento Legal "Caput" do art. 25 da lei n° 8.666/93 e
alterações posteriores. Nota de Empenho n° 9 8NE00045. Valor- R$ 300,00. Classificação da Despesa:
Programa de trabalho 15007002149000001 Natureza- 349039 Fonte- 0250570202. Plano Interno:
23021 3 Valor Mensal Estimado de: R$ 1.050,00 Valor Global Estimado de: R$ 12.600,00. Vigência:
01/01/98 a 31/12/98. REAJUSTE. Quando houver aumento das tarifas públicas. Nome e Cargo do
Signatário. Lúbia Ferreira de Souza - Chefe da UAL substituindo. Data da Emissão da NE: Em
18 02.98.
N° 06/98. Processo n° 35392.000779/95-61. Contratante, Unidade Local de Administração de
Guaratinguetá/SESP. Contratada. EBE - EMPRESA BANDEIRANTE DE ENERGIA S/A. Objeto:
Pagamento mensal de serviço de fornecimento de energia elétrica para esta UAL. Modalidade de
Licitação: Inexigibilidade n° 09/95, pelo motivo de inviabilidade de competição. Fundamento Legal:
"Caput" do art. 25 da lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. Nota de Empenho n° 98NE00046. Valor:
R$ 700,00. Classificação da Despesa: Programa de trabalho: 15007002149000001. Natureza: 349039.
Fonte: 0250570202. Plano Interno. 23021.3. Valor Mensal Estimado de: R$ 1.000,00. Valor Global
Estimado de: R$ 12.000,00. Vigência. 01/01/98 a 31/12/98 REAJUSTE. Quando houver aumento das
tarifas públicas. Nome e Cargo do Signatário. Lúbia Ferreira de Souza - Chefe da ,UAL - substituindo.
Data da Emissão da NE: Em 18.02.98,
N° 07/98 - 'Processo n° 35392 000777/95-36 Contratante: Unidade Local de Administração de
Guaratinguetá/SESP. Contratada . TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP. Objeto:
Pagamento mensal de serviço de utilização de linha telefónica para esta UAL. Modalidade de Licitação:
Inexigibilidade n° 07/95, pelo motivo de inviabilidade de competição. Fundamento Legal: "Caput" do art.
25 da lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. Nota de Empenho n° 98NE00044. Valor: R$ 1.800,00.
Classificação da Despesa: Programa de trabalho: 15007002149000001. Natureza: 349039. Fonte:
0250570202. Plano Interno: 23021.3. Valor Mensal Estimado de: R$ 2.000,00. Valor Global Estimado de:
R$ 24.000,00. Vigência: 01/01/98 a 31/12/98. REAJUSTE: Quando houver aumento das tarifas púbiicas.
Nome e Cargo do Signatário: Lúbia Ferreira de Souza - Chefe da UAL - substituindo. Data da Emissão da
NE: Em 18.02.98.
N° 03 - REF.: Processo n° 35406002645/95. - Contratante: INSS/Unidade de Administração Local em
Jundiaí-SP Contratado: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A. Espécie: Inexigibilidade.
Objeto: Prorrogação dos serviços de utilização de linhas telefônicas instaladas nos imóveis de propriedade
do INSS, situados às ruas Barão de Jundiai, 1.150 e Rangel Pestana, 555, em Jundiá-SP. Modalidade de
Licitação: Inexigibilidade de Licitação n°.07/95. Fundamento Legal: caput do art. 25 da lei n° 8666/93 e
alterações posteriores. Nota de Empenho: 98NE00076 de 16.02.98. , Valor: R$ 1125,31 ( Dois mil, cento
e vinte e cinco reais e trinta e um centavos). Classificação da Despesa: Programa de Trabalho:
15007002149000001. Natureza: 349039. Fonte: 0250570202. Plano Interno: 23021.3. Valor Mensal
Estimado: R$ 2.500,00. Valor Global Estimado: R$ 30.000,00. Vigência de 01/01/98 A 31/12/98,
Reajuste: Quando houver aumento das tarifas públicas. Nome e Cargo do Signatário: Vera Lucia Ming
Martirti Chefe da Unidade de Administração Local em JUNDIAI/SP. Data da Emissão da NE: 16/02/98
Justificativa Administrativa: encaminhado nesta data, visto acúmulo de serviço nesta 'UAL.
Processo n° 35408.000818/95. Contratante: INSS/Unidade de Administração Local 'em Limeira/SP.
Contratado: Companhia Energética de São Paulo - CESP. Espécie: Bilateral. Objeto: Pagamento mensal
de serviço de fornecimento de energia elétrica, para esta UAL. Modalidade: Inexigibilidade de Licitação n°
04/95 visto inviabilidade de competição. Fundamento Legal: Caput do Art. 25 da Lei . 8.666/93 e
alterações posteriores. Nota de Empenho Estimada: 98NE00014 de 11.02.98. Valor Mensal Estimado: R$
2.000,00 e Anual R$ 24.000,00 para o exercício de 1.998. Classificação da Despesa Programa deTrabalho:
15007002149000001. Natureza: 349039. Fonte: 0250570202. Plano Interno: 23021.3. Silvia Helena de
Campos Vieira Cardoso - Chefe da UAL pelo INSS.
NE 034/98. Processo 35409.000981/95-58. Contratante: INSS - Unidade de Administração Local em
Lins/SP. Contratado: Telecomunicações de São Paulo S/A. Objeto: Pagamento mensal da tarifa de
utilização das linhas telefônicas por este Instituto. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade n° 08/95. NE:
034/98 - Estimativo - R$ 472,58 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinqüenta e oito centavos) de
20/02/98. Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 15007002149000001. Natureza: 349039.
Fonte: 0250570202. Plano Interno: 23021.3. Valor Mensal Estimado: R$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta
reais). Valor Global Estimado: 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Modalidade de Reajuste: Quando
houver aumento de tarifas públicas. Vigência 01/01/98 à 31/12/98 (Prorrogação 2° período). Nome e
cargo signatário: Keiko Aso - Chefe da UAL, pelo INSS. Data da Emissão da NE: 20/02/98.
PrOcesso n°35439.003377/96-06. Contratante: INSS - Unidade de Administração Local em São José do
Rio Preto-SP, sito à Av. Bady Bassitt, n°3268 em São José do Rio Preto- SP . Contratado: Prefeitura
Municipal de Mirassol. Objeto: Prorrogação dos serviços com fornecimento de água para o Posto do
Seguro Social em Mirassol-SP, para o período de 01/01/98 a 31/12/98. Modalidade de Licitação:
Inexigibilidade de Licitação n° 005/96. Fundamento Legal: Caput 25 da lei 8.666/93 e alterações
posteriores. Nota de Empenho: 98NE00044 de 10.02.98 - Valor R$ 8,85. Classificação da Despesa:
Programa de Trabalho: 15007002149000001. Natureza: 349039. Fonte de Recurso: 0250570202 e Plano
Interno: 23021.3. Modalidade de Reajuste: Quando houver aumento das tarifas publicas. Valor Estimado
Mensal: R$10,00(dez reais) e Valor Estimado Global:R$120,00(cento e vinte reais).Nome e cargo do
signatario:Silvia Cristina da Silva -Chefe da Unidade de Administração Local.em SIRPRETO..Data
Emissão da NE: 10.02.98.
Processo n°35439.002356/95. Contratante: INSS-Unidade de Administração Local em São José do Rio
Preto-SP, sito à Av. Bady Bassitt n°3268 em São José do Rio Preto - SP. Contratado: Prefeitura
Municipal de São José do Rio Preto/SP Objeto: Prorrogação dos serviços com fornecimento de água
para o INSS em São José do Rio Preto-SP, para o período de 01/01/98 a 31/12/98. .Modalidade de
Licitação' Inexigibilidade de Licitação n°08/96. Fundamento Legal; Caput do art-25/CP da lei 8.666/93 e
alterações posteriores. Nota de Empenho:98NE00064, de 13.02.98 - Valor R$ 1.524,28- Classificação da
Despesa: Programa de Trabalho: 15007002149000001, Natureza: 349039. Fonte de Recurso:
0250570202 e Plano Interno:23021.3. Modalidade de Reajuste; Quando houver aumento das tarifas
publicas.Valor Estimado Mensal:R$1.600,00(hum mil seiscentos reais) e Valor Estimado
Global:R$19.200,00(dezenove mil, duzentos reais).Nome cargo do signatario:Silvia Cristina da SilvaChefe da Unidade de Administração Local Em SJRPRETO.Data da Emissão N:: 13.02 98.
Processo n°35439.002358/95. Contratante: INSS-Unidade de Administração Local em São José do Rio
Preto-SP,sito à Av. Bady Bassitt n"3268 em São"José do Rio Preto-SP. Contratado: Telecomunicações de
•
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São Paulo-- Telesp S/A. Objeto: Prorrogação do -Pagamento mensal de utilização de linhas telefonicas para
o INSS em São José do Rio Preto-SP, e Postos de Seguro Social em Mirassol - SP e Monte Aprazível SP, para o período de 01/01/98 a 31/12/98 .Modalidade de Licitação. Inexigibilidade de Licitação a'
11/95: rFundamento Legal: art-25/CP da lei 8.666/93 e alterações posteriores Nota de Empenho
98NE-00045 de 10.02-.98 -Valor R$ 2.704,67- Classificação da Despesa- Programa de Trabalho:
-15007002149000001. Natureza: 349039. Fonte de Recurso. 0122000000 e Plano Interno 23021 3
Modalidade de Reajuste: Quando houver aumento das tarifas publicas. Valor Estimado Mensal R$ e
Valor Estimado Global: R$. Nome e cargo do signatario.Silvia Cristina da Silva Chefe da Unidade de
Administração em Local em SJRPRETO.Data Emissão NE 100298
Processo n°35439.002359/95. Contratante: INSS-Unidade de Administração Local em São José do Rio
Preto-SP, sito à Av. Bady Bassitt n°3268 em São José do Rio Preto - SP. Contratado- CIA de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo . Objeto: Prorrogação dos serviços de água e utilização da rede de esgoto
dos imóveis do INSS de Monte Aprazível, General Salgado,Fernanclopolis e Jales. para o -período de
01/01/98 a 31/12/98. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação n° 09/96 Fundamento Legal:
Caput do art-25 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Nota de Empenho: 9 8NE00094, de 17.02.9 8Valor R$ 59,40-Classificação da Despesa- Programa de Trabalho- 15007002149000001, Natureza:
349039. Fonte de Recurso: 0250570202 e Plano Interno:230213 Modalidade de Reajuste. Quando
houver aumento das tarifas publicas.Valor Estimado Mensal: R$400,00(quatrocentos reais) e Valor
Estimado Global: R$ 4.800,00 (quatro mil, oitocentos reais)Nome e cargo do signatario: Silvia Cristina da
Silva-Chefe da Unidade de Administração Local em SJRPRETO. Data Emissão da NE: 17.02.98
Processo n°35439 002357/95 Contratante- INSS-Unidade de Administração Local em São José do Rio
Preto-SP, sito à Av Bady Bassitt 3268 em São José do Rio Preto - SP . Contratado. Companhia Paulista
de Força e Luz Objeto . Prorrogação dos serviços com fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis
do INSS em São José do Rio Preto-SP, Monte Aprazivel, Mirassol e Olímpia, para o período de 01/01/98
a 31/12/98. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação n° 10/95_ Fundamento Legal: art25/CP da lei 8.666/93 e alterações posteriores Nota de Empenho: 98NE00111 de 10.02,98-Valor
R$3 231,11- Classificação da Despesa- Programa de Trabalho. 15007002149000001. Natureza. 349039.
Fonte de Recurso- 0250570202 e Plano Interno-2302 1.3. Modalidade de Reajuste. Quando houver
aumento das tarifas publica Valor Estimado Mensal R$4.000,00 (quatro mil reais) - Valor Estimado Global
R$48.000,00 (quarenta e oio mil reais).Nome e cargo do signatario. Silvia Cristina da
Silva-Chefe da Unidade de Administração Local em SJRPRETO.Daia Emissão NE. 19.02.98
Superintendência Estadual em São Paulo, Segundo Termo Aditivo a 0.E.S 21-300.1/25/97. Processo.
35366/005111/97-35. Contratante: I.N.S.S - Contratado: Serp Engenharia e Comercio Ltda. Espécie e
objeto: Prorrogação do prazo contratual em mais 15 (quinze) dias corridos para execução da adequação
do lay out do PAF Limeira, sito a Rua Presidente Prudente, 150 - Limeira - SP. Modalidade de Licitação:
Convite. Fundamento Legal: artigo 23, inciso I, alínea " a " da Lei 8.666 de 21,06.93. N.E.: 97 NE 07403,
R$ 10.283,09. Classificação da despesa - Programa de Trabalho Resumido: 559474. Natureza: 349039.
Fonte: 0153000000. Plano Interno: 11476.3, Valor Global: R$ 10.283,09. Modalidade do Reajuste: Preço
irreajustável. Vigência: 26.12.97 a 21.03,98. Nome e Cargo dos signatários: Fausto Heschelles. Chefe da
Divisão de Engenharia e Patrimônio - e José Susumu Komatsu - Diretor - Data da Assinatura do
Contrato: 26.12.97 e T,Aditivo em 16.02.98.
Superintendência Estadual em São Paulo, Segundo Termo Aditivo a 0.E,S 21-300.1/16/97. Processo:
35366/002457/97-63, Contratante: I.N.S.S. - Contratado: Sem Engenharia e Comercio Ltda. Espécie e
objeto: Prorrogação do prazo contrattial em mais 45(quarenta e cinco) dias corridos para execução dos
serviços de reforma da rede interna de telefonia do predio do INSS em Santo André, sito a Rua Adolfo
Bastos, 520 - Santo André - SP. Modalidade de Licitação. Convite. Fundamento Legal. artigo 23, inciso
1, alínea " a " da Lei 8.666 de 21.06.93. N.E.: 97 NE 05984, R$ 96.3 12,08. Classificação da despesa Programa de Trabalho Resumido: 448125. Natureza: 349039. Fonte: 0153000000. Plano Interno:
2103 8.3. Valor Global: R$ 96.312,08. Modalidade do Reajuste: Preço irreajustável. Vigência: 1 7.11.97 a
28.04.98. Nome e Cargo dos signatários: Fausto Heschelles. Chefe da Divisão de Engenharia e
Patrimônio - e José Susumu Komatsu - Diretor - Data da Assinatura do Contrato: 26.1 2.97 e T.Aditivo
em 18.02.98.
Processo: 35374.001599/95. Contratante: Unidade de Administração Local em Araras/SP. Contratado:
Telecomunicaçoes de Sao Paulo S/A- TELESP.Espécie:Bilateral. Objeto:Serviço de utilizaçao mensal de
linhas teleronicas.Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de licitaçao n.07/95, visto inviabilidade de
competiçao. Fundamento Legal: Caput do art 25 da Lei n.8.666/93 e alteraçoes posteriores.Nota de
Empenho: 98NE00017 de 10.02.98.VALOR: R$449,25. Classificação da Despesa: 1500700214900000l.
Natureza: 349039. Fonte: 0250570202. Plano Interno: 2302 1.3. Valor Mensal Estimado: R$600,0 0.Valor
Global Estimado:R$7.200,00.Vigência 01.01.98 a 3 1.12.98 Reajuste:Quando houver aumento de tarifas
publicas. Nome e cargo dos signatários: Eder ClaSen, Chefe da -Unidade de Administração Local pelo
INSS. Data da emissão da NE: 10.02.98.
Processo: 35374.001597/95. Contratante: Unidade de Administração Local em Araras/SP. Contratado:
Companhia Energetica de Sao Paulo - CESP.Espécie:Bilateral. Objeto:Serviço de fornecimento mensal de
energia elétrica para o INSS. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de licitaçao n.05/95, visto
inviabilidade de competiçao. Fundamento Legal: Caput do art.25 da Lei n.8.666/93 e alteraçoes
posteriores.Nota de Empenho: 98NE00028 de 16.02.98.VALOR: R$822,07. Classificação da Despesa:
150070 02149000001. Natureza: 349039. Fonte: 0250570202. Plano Interno: 23 021.3. Valor Mensal
Estimado:
R$1000,00.Valor
Global
Estimado:R$12.000,00.Vigência
01.01.98
a
3 1.12.98.Reajuste:Quando houver aumento de tarifas publicas. Nome e cargo dos signatários: Eder
Clasen, Chefe da Unidade de Administração Local pelo INSS. Data da-emissão da NE: 16.02.98.
Processo: 35374.001598/95. Contratante: Unidade de Administração Local em Araras/SP. Contratado:
SAEMA-Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras_Espécie:Bilateral. Objeto:Serviço de
fornecimento mensal de água e esgoto. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de licitaçao n.06/95,
visto inviabilidade de cornpetiçao. Fundamento Legal: Caput do art.25 da Lei n.8666/93 e alteraçoes
posteriores.Nota de Empenho- 98NE00016 de 10 02.98.VALOR: R$18,12. Classificação da Despesa.
15007002149000001. Natureza: 349039. Fonte: 0250570202, Plano Interno. 23 021,3. Valor Mensal
Estimado: R$30,00.Valor Global Estimado:R$360,00.Vigência 01.01.98 a 31.12.98.Reajuste:Quando
houver aumento de tarifas publicas. Nome e cargo dos signatários: Eder Clasen, Chefe da Unidade de
Administração Local pelo INSS. Data da emissão da .NE: 10.02.98.
Contrato/NE n° 021. Processo n° 35395. 00077/98-91. Contratante. INSS/Unidade de Administração
Local/dRAP em Itapetininga/SP. Contratado: Daty de Albuquerque Filho ME, Espécie: Bilateral. Objeto.
Instalação de terminais de computador, de cabo lógico e alimentação para impressora. Modalidade de
Licitação: Dipensa n° 01/98. Fundamento Legal: Inciso II, Art. 24 da Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores. Nota de Empenho: 98NE0021 de 03.02.98. Valor: R$ 1.900,00. Classificação da Despesa
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Programa de Trabalho: f50 O 70 02149000001. Natureza: 349039. Fonte: 0250570202. Plano Interno:
23021.3. Vigência: Imediata. Reajuste: Não há. Nome e Cargo dos Signatários: Luiz Cláudio Ferreira
-Justino - Chefe da UAL/GRAP e Dar)' de Albuquerque pela empresa. Data da Assinatura. 04.02.98.
NE n° 0020/98. Processo 35482.000139/96-41 - Contratante: INSS/Unidade de Administração Local em
Mogi Mirim/SP, Contratado: Viação Santa Cruz S/A, Espécie: Bilateral, Objeto: Aquisição de valetransporte para os servidores do INSS local, Modalidade de Licitação. lnexigibilidade de Licitação n°
001/96, Fundamento Legal. Caput do Art. 25 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. Nota de
Empenho- 98NE00020 de 25Fev98, VALOR: R$ 263,00 (Duzentos e sessenta e tres reais). Classificação
da Despesa. Programa de Trabalho 15078048640890003, Natureza da Despesa: 349039, Fonte:
0151000000, Plano Interno: 2 1042.4. Valor Mensal Estimado: R$.262,50 (duzentos e sessenta e dois
reais e cinquenta centavos). Valor Global Estimado: R$.1.312,50 (hum mil, trezentos e doze reais e
cinquenta centavos). Vigência: de janeiro/98 a maio/98. Reajuste: Quando houver aumento das tarifas.
Nome e Cargo dos Signatarios: Claudia Barros Brandao - Chefe da U.A.L. pelo INSS, Paulo Casar Tinini
- Gerente, pela Contratada. Data da Assinatura da NE: 25/Fevereiro/98.
Processo n° 3 5416.000255/98-8 2. Contratante: INSS/UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL em
Ourinhos/SP. Contratado: FRANCISCO APARECIDO DA SILVA CONFECÇÕES. Espécie: Bilateral.
Objeto: Aquisição de 86,70 m2 de persianas para uso no INSS local. Modalidade de Licitação: Dispensa
n° 001/98. Fundamento Legal: Inciso II, art. 24 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. Nota de
Empenho: 98NE00041, de 12/02/98. Valor: R$ 1,898,73 (Hum mil oitocentos e noventa e oito reais e
setenta e três centavos). Classificação da Despesa: Programa de Trabalho: 15007002149000001.
Natureza- 345 905251 Fonte- 0250. Plano Interno. 23021.3. Vigência. Imediata. Reajuste. Irreajustável.
ALBA DA SILVA, Substituta da Chefe da Unidade de Administração Local, pelo INSS e FRANCISCO
APARECIDO DA SILVA, Proprietário pela contratada. Data do Recebimento/Assinatura do Contrato:
12/02/98.
Processo n° 35426.000438/98-12. Contratante: INSS/Unidade de Administração Local em Ribeirão
Preto/SP Contratado . Auto Posto Labor Ltda. Espécie. Bilateral. Objeto: Aquisição de combustível:
2 240 litros de gasolina para a viatura do INSS desta localidade, marca FIAT/Elba plaqueta 801570840.
Modalidade de Licitação: Dispensa n° 01/98. Fundamento Legal. Inciso II, Art. 24 da Lei n° 8666/93 e
alterações posteriores. Nota de Empenho: 98NE00093 de 17.02.98. Valor: R$ 1.904,00 (Um mil,
novecentos e quatro reais) Classificação da Despesa. Programa de Trabalho. 15007002149000001,
Natureza: 349030, Fonte: 015 1000000, Plano Interno: 23026.3, Vigência: Imediata. Reajuste:
Irreajustável. José Eraldo de Oliveira Pereira, Chefe da Unidade de Administração Local pelo INSS e
Maria Aparecida Costa, gerente Comercial pela contratada. Data do recebimento/Assinatura do
Contrato/NE: 17.02.98.

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Processo n° 3 5492.000139/95-6 O. Contratante: Instituto Nacional ' do Seguro Social. Contratado: João
Felipe Chediach. Objeto: Rescisão do contrato de locação de imóvel, a Rua XV de Novembro, n° 727 São Joaquim da Barra - Sp, assinado em 28.12.95, por não convir mais entre os contratantes. Rogério
Morales Pereira/INSS e João Felipe Chediach/Proprietário. Data: 28.02.98.
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Contrato Ref n° 09, publicado no DOU n°26, de 06.02.98, Seção 3, página 38/9, Onde se
Lê. "Proc n° 53 88 00663/95-37", Leia-se . "Proc. n° 35388.000663/95-37" e Onde se Lê: 'NE n° 0009
de 23.01.95", Leia-se- "NE n° 000 9 de 23.01.98".
(Ofs. n9s 93 e 98/981

Superintendência Estadual em Santa Catarina
EXTRATO DE NOTA EMPENHO
NE No 00007/98. Processo n2 35352.000112/98-60. Contratante: INSS/UAL /
Lages. Contratado: Auto Posto Lum2 Ltda . Espécie: Bilateral. Objeto: Aquisição de 500 litros de combustivel(gasolina comum). Modalidade de Li
citação: Dispensa de Licitação n2 002/98. Fundamento Legal: Artigo 24
Inciso II da Lei 8.666/93. Nota de Empenho n2 00007/98 de 04/02/98, no
valor de R$ 440,00(quatrocentos e quarenta reais). Classificação-da Des
pesa: Programa de Traba2ho:1500700214900001. Natureza da Despesa:349030
Fonte: 0151000000. Plano Interno: 23026.3. Modalidade de Reajuste: Pre
ço certo e definitivo: Vigencia:04/02/98 a 04/05/98. Nome e cargo dos
SigAatários: Sandra Bastos Sell Peruzzo, Chefe da UAL —Substituta e, Fabiana Lopes Gerente Comercial da Firma Auto Posto Luras, Ltda. Data da as
sinatura da NE 04/02/98.
(01. n9 98/981

Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
CP N° 7.0064.02
AF/TC N° AL 02.0077.97
CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
OBJETO: Contratação de serviço para fornecimento de malotes ECT/SERCA.. VALOR • R$ 5.707,02.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Caput, da Lei n° 8.668/93. PRAZO DE EXECUSÃO: 02.03.9 '8 a 01.03.2000.
HOMOLOGAÇÃO : Roberto Villano - Gerente do Departamento de Suprimentos.
CP N°7.0004.18
AF/TC N° RN 18.0007.98
CONTRATADA: Tecnocoop Inf. Coop. Trab. Assist. Tec. equipamento de processamento de dados Ltda.
OBJETO: Inclusão de 01 (um) equipamento no contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva, com
fornecimento de peças em equip. de processamento de dados. VALOR ESTIMADO • R$ 380,00.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, Parágrafo 1° da Lei n° 8.866/93. VIGÊNCIA : 01.03.98 a 25.09.9'9.
RETIFICAÇÃO
No . D.O.0 - dia 06/03/98, seção III. página 36, onde se lê;: VIGÊNCIA: 13.03.98
a 12.03.99, leia-se VIGÊNCIA : -13.02.98 a 12.02.2000.

(of. n9 38/98-)
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DIÁRIO OFICIAL

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Comando-Geral do Pessoal
Diretoria de Saúde
Hospital de Aeronáutica de São Paulo
EXTRATO DE CONTRATO
Especie: Termo de Contrato n9 001/DIRSA-HASP/98. CONCEDENIE: Hospital de Aeronáuti
ca de -São Paulo. CONCESSIONARIO: Mello Comercio de Material Otico em Geral Ltda.
OBJETO: Arrendamento de uma área com 6 metros quadrados para finalidade de
loja
ccmercial de produtos óticos. TIPO DA LICITA*: Carta-Convite n9 293/SLIC/97. FuN
DAMENR) LEGAL: Lei n9 8.666/93 e suas alteraçOes. VIGENUIA: 24 meses. VALOR MENSAL:
R$ 150,00. VALOR GLOBAL: R$ 3.600,00. DATA DE ASSINATURA: 02.02.98. SIGNATARIOS:
Cel.-Md DANIEL LOS SANTOS BIOZA, pelo HASP e JOSÉ LUIZ DE MELLO, pelo Concessio
nerio.
(Of. n9 7/98)

Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica
EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATANTE:- Caixa

de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica CONTRATADA: FEMAR CONSTRUCOES LTDA.
OPF/MF do Representante da Contratante: 012.274.241/91
CGC/MF da Contratada: 73.31-5.905/0001-23
Espécie: Contrato de Empreitada p or Preço Global.
Objeto: Obras/serviços de en g enharia relativos à com p lementacão da
obra de construção do Em p reendimento Togo Renan Soares.
Valor: R$ 101.232,00 fixos e irreajustáveis,
Recursos- FinanCeiros: Recursos "p ró p rios da Contratante - Nota de
Empenho Global n2 98NE00066 de 06.02.98; Programa de Trabalho:
06057031610700001, Elemento de Despesa: 459051
Vi gência: 90 dias corridos.
Fundamento Le gal: Lei -8666/93, Art. 22, III, § 32 e Art.23-1-a; Carta
Convite n2 002/CFIAe/98, Processo n2 011/98
Data da Assinatura: 12.02.98.
Si g natários: Pela Contratante ALBERTO SIAUDZIONIS, Diretor Técnico e
pela Contratada MARIO LUIZ SIMOES DE MOURA.
NO do Contrato: Contrato de Empreitada Global n2 001/0FIAe/98
CONTRATANTE:- Caixa

de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica CONTRATADA: GROW ENGENHARIA LTDA
CPF/MF do Representante da Contratante: 012,274.241/91
CGC/MF da Contratada: 29.522.034/0001-28
Es p écie: Contrato de Empreitada por Preço Global,
Objeto: Obras/serviços de engenharia relativos à com p lementacão da
obra de construção do Em p reendimento Coronel Pralon.
Valor: R$ 123.708,00 fixos e irreajustáveis.
Recursos Financeiros: Recursos p róp rios da Contratante - Nota de
Empenho Global n2 98NE00065 de 06,02.98; Programa de Trabalho:
0E057031610700001, Elemento de Despesa: 454051
Vi g ência: 90 dias corridos.
Fundamento Legal: Lei 8666/93, Art. 22, III, § 39 e Art.23-1-a; Carta
Convite no 003/CFIAe/98, Processo n2 012/98
Data da Assinatura: 12.02.98.
Si g natários: Pela Contratante ALBERTO SIAUDZIONIS, Diretor Técnico e
pela Contratada ANTONIO CARLOS DA FONSECA GUEDES.
NO do Contrato: Contrato de Em p reitada Global n2 002/CFIA2/98
CONTRATANTE:- Caixa

de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica
CONTRATADA: Meridien Serviços Empresariais Ltda.
CPF/MF do Rep resentante da Contratante: 036.620.397/53
CGC/MF da Contratada: 73.915.191/0001-95
Es p écie: Contrato de Prestacão de serviços de Lim peza e Conservação.
Objeto: Limpeza e conservação das instalações da Contratante.
Recursos Financeiros: Recursos Pró p rios da Contratante, Nota de
Emp enho Global n2 98NE00067 de 09.02.98 no valor de R$ 46.646,93,
Prog rama de Trabalho: 06007002149000001, Elemento de Despesa: 349039.
Vi gência: 10 meses e 26 dias
Fundamento Legal:
Lei 8666/93,
Art.23-II-a,
Carta Convite n2
001/CFIAe/98, Processo n2 004/98.
Data da Assinatura: 09.02.98.
Si gnatários: Pela Contratante H gLCIO LESSA DE VASCONCELLOS, Diretor
Executivo e pela Contratada LUZ1MAR DE MOTTA TEIXEIRA.
Número do Contrato: Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de
Prestacão de Serviços n2 002/0FIA2/97.
de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica CONTRATADA: CIFRA ENGENHARIA LTDA.
CPF/MF do Representante da- Contratante: 012.274.241/91
CGC/MF da Contratada: 40.296.568/0001-1.6
Es pécie: Contrato de Prestacào de Serviços de Engenharia.
Objeto: Locação de e q ui pamentos p ara os em preendimentos Residenciais
Coronel Pralon e Togo Renan Soares.
Valor: R$ 133,200,00.fixos e irreajustáveis.
Recursos Financeiros: Recursos p róp rios da Contratante - Nota de
Empenho n2 98NE00076 de 13.02.98-; Programa de Trabalho:
06057031610700001, Elemento de Des pesa: 459051
Vigência: 12 meses
Fundamento Le gal: Lei 8666/93, Art.22, III, § 32 e Art. 2.3-I-a; Carta
Convite n2 006/0F1A2/98,. Processo n2 014/98
Data da Assinatura: 13.02.-98.
Signatários: Pela Contratante ALBERTO SIAUDZIONIS, Diretor Técnico e
pela Contratada ALEXANDRE CLARO HUERGO.
NO do Contrato: Contrato de Prestação de Serviços n2 003/CF1Ae/98.

SEÇÃO 3

333

CIO/MF do Re p resentante da Contratante: 036.620.397/53
CIC/MF do Contratado: 600.369.317/72
,r,
Espécie - Contrato de Prestação de Serviços.
Ob j eto - Indicação da Nota de Em penho a cuja conta correrãcr- as
des pesas para pag amento do Contrato de Prestação de Serviços ]. no
005/CFIA2/97 durante o exercicio de 1998.
Valor do Contrato: R$ 14.000,00
Recursos Financeiros: Recursos p róp rios da Contratante, Notas de
Em p enhos Estimativos nos. 98/NE00042, de 29.01,98 e 98/NE00077, de
16.02,98, nos valores res p ectivamente de R$ 1.884,84 e R$ 12.115,16.
Fundamento Le g al - Lei n2 8.666/93 Art 22,1I,e Art. 22, II, a - Carta
Convite n2 021/CF1A2/97, Processo n2 208/97
Ratificacão: Sào ratificados todos os termos, cláusulas e condições do
Contrato de Prestacão de Serviços n2 005/CFIAe/97 e de seu Primeiro
Termo de Aditamento não colidentes com o p resente instrumento e que
passa á fazer p arte integ rante e com p lementar daqueles.
Data da Assinatura: 16.02.98.
Si gnatários: Assinam, p ela Contratante HELCIO LESSA DE VASCONCELLOS
Diretor Executivo e p ela Contratada HERMINIO JOSE PINTO DE AGUIAR.
NO do Contrato - Seg undo Termo de Aditamento e de re-ratificação do
Contrato de Prestação de Serviços 005/CFIAe/97,
CONTRATANTE:- Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica
CONTRATADO: PAULO ROBERTO DOS SANTOS
CIC/MF do Rep resentante da Contratante: 036.620.397/53
CIO/MF do Contratado: 105.270.877/34
Es p écie: Contrato de Prestação de Serviços.
Objeto:
Prestação de
Serviços de datilog rafia,
digitação e
acompanhamento de processos de IPTU.
Valor: R$ 11.000,00 fixos e irreajustáveis
Recursos Financeiros: Recursos p róp rios da Contratante - Nota de
Em p enho Estimativo n2 98NE00078, de 16.02.98 - Programa
06007002149000001 - Elemento de Despesa 349016.
Vi gência: 10 meses e 1.5 dias
Fundamento Le g al: Lei 8666/93, Art.22-11I § 32 e Art 23, II, a, Carta
Convite n2 010/0FIA2/98, Processo n2 052/98.
Data da Assinatura: 16 02.98,
Si g natários: Pela Contratante H g LCIO LESSA DE VASCONCELLOS, Diretor
Executivo e o Contratado PAULO ROBERTO DOS SANTOS.
Número do Contrato: Contrato de Prestacão de Serviços n2 004/0FIA2/9-8.
CONTRATANTE: Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica
CONTRATADA: STAFF COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - ME.
CPF/MF do Re p resentante da Contratante: 012.274.241/91
CGC/MF da Contratada: 31.520.620/0001-85
Espécie: Contrato de Em p reitada Por Preço Global.
Objeto: Obras/serviços de en genharia para g uarda das instalações dos
canteiros de obas dos Em p reendimentos Residenciais Coronel Pralon,
Togo Renan Soares e Cabo Zacarias.
Valor: R$ 133.920,00 fixos e irreajustáveis.
Recursos Financeiros: Recursos p róprios da Contratante - Nota de
Empenho Global n2 98NE00057 de 03,02.98; Programa de Trabalho:
06057031610700001, Elemento de Despesa: 459051
Vi g ência: 12 meses.
Fundamento Legal: Lei 8666/93, Art.22,III § 32 e Art. 23, I, a; Carta
Convite n2 005/0FIA2/98, Processo n2 015/98
Data da Assinatura: 12.02.98,
Signatários: Pela Contratante ALBERTO SIAUDZIONIS, Diretor Técnico e
pela Contratada WASHINGTON LINS FILHO
Número do Contrato: Contrato de Empreitada Global n2 003/CFIAe/98
CONTRATANTE: - Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica CONTRATADA: CONSTRUTORA ZERMATT LTDA.
CPF/MF do Re p resentante da Contratante: 012.274.241/91
CGC/MF da Contratada: 40.307.258/0001-50
Es pécie: Contrato de Empreitada Por Preço Global.
Objeto: Obras/serviços de engenharia relativos à com p lementação da
obra de execução do Em p reendimento Residencial Coronel Pralon.
Valor: R$ 109.131,00 fixos e irreajustáveis.
Recursos Financeiros: Recursos p róp rios da Contratante - Nota de
Empenho Global n2 98/NE00064 de 06.02.98; Programa de Trabalho:
06057031610700001, Elemento de Despesa: 459051
Vigencia: 90 dias corridos.
Fundamento Legal: Lei 8666/93, Art.22,11I § 32 e Art. 23, I, a.
Carta Convite n2 009/CFIAe/98, Processo n2 013/98
Data da Assinatura: 12.02.98,
Signatários: Pela Contratante ALBERTO S1AUDZIONIS, Diretor Técnico e
pela Contratada CLAUDIO LIMA CHARNAUX SERTA e RICARDO CARREIRA DE
OLIVEIRA
Número do Contrato: Contrato de Em preitada Global n2 004/CFIA9/98
(of. n9 10/98)

CONTRATANTE:- Caixa

Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica
CONTRATADO: Herminio José Pinto de Aguiar

CDNTRATANTE:-

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Sede
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO N° 016-ST/98/0151. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária INFRAERO, REPRESENTANTES Presidente, ;Nd) r da Silva. Diretor de Economia e Finanças, João
Alcides do Nascimento. DEPENDÊNCIA: Alcántara-MA. CONTRATADA. Kohan Saagoyen Consultoria e Sistemas Ltda.
REPRESENTANTE: Ricardo Kuhn de Macedo. OBJETO: Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de
Impacto Ambiental - RIMA, para o Centro Espacial de Alcántara-CEA. PRAZO: 120 (cento e vinte) dias. VALOR
GLOBAL R$ 71.451,91 (setenta e um mil, quatrocentos e cinqüenta e um reais e noventa e um centavos). PROGRAMA
ORÇAMENTÁRIO: 001.311.07.030.01.11.070-3. MODALIDADE DE LICITAÇÀO: Convite n° 16I/DADL/Sede/97.
DATA DA ASSINATURA: 27 de fevereiro de 1998.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 020-PS/98'0001. (TC N° 080-P!97:000 I). CONTRATANTE. Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária -- INFRAERO. REPRESENTANTES: Diretor de Administração, Amilcar Ferrari Alves,
Diretor de Economia e Finanças, João Alcides do Nascimento. DEPENDÊNCIA. Sede. CONTRATADA: RA DIOBRÁS Empresa Brasileira de Comunicação-S.A. REPRESENTANTES: Presidente, Maurílio Figueira de Peneira Lima. Diretor de
Finanças e Administração, LlliZ António Duarte Moreira Ferreira. OBJETO: Inclusão ao objeto do contrato dos serviços de
publicidade legal dos Centros de Negócios Aeroportuários da Infraero. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, Lei
8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 04 de março de 1998.
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EXTRA 10 DE TERMO A Dmvo N"028-Sh 98 01.1 0
N"062-SrQ7 000_I CONTRATANTE F mpresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária INERAERD RI,PRI St-MANTIS Diretor de Administração. Amilear Ferran Ale.
Diretor de Economia e Finanças. João Alcides do Nascimento, DEPENDÊNCIA. Sede. ( (*TRAI ADA, OIAC Computers
Brasil Ltda. REPRESENTANTES. Vagner Raimundo Coelho e [sumi Suzaki. OBJETO. Alteray.ão e indusão de luturões
adicionais nos procedimentos, para a entrada em produção do Sistema SMARTSTREAM. FUN DAM IN lu EL6AL. Aboca
"E". inciso I, do Art. 65, da Lei 8.666 '93 DATA DA ASSINATt l RA 05 de março de 159$.

(Of. n9 29/98)
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Processo de Credenciamento n° 008/DADLISEDEAS. Objeto: Credenciamento de prestação de serviços
médico-assistenciais aos empregados/dependentes da INFRAERO lotados em sua Sede, no Centro de
Negócios Aeroportuários do ('entro-Oeste CNBR e Aeroporto Internacional de Brasília. Comeniada:
Oftalmed - Núcleo de Diagnose e Microcirurgia Ocular de Brasília S C Ltda. Prazo Contratual: 12 (doze)
meses, Fundamento legal: Caput do art. 25 do Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero.
Autorização: Em 06.03.98, por Nilce Maria Costa dos Santos, Chefe do Departamento de Administração
de Pessoal - Ratificação: Em 06,03.98, por Amilcar Ferrari Alves, Diretor d le Administração da Infraero.

(Of. n9 84/98)

Diretoria de Administração
EXTRATOS

DE INEXIGIBILIDADE DF

Processo de Credenciamento n° 001"DADL'SEDE'98 Objeto: Credenciamento de prestação de serviços
médico-assistenciais aos empregados/dependentes da INFRAERO lotados em sua Sede, no Centro de
Negócios Aeroportuários do Centro-Oeste - CNBR e Aeroporto Internacional de Brasília. Conveniada:
Lúcia Lopes Gurgel Nogueira. Prazo Contratual: 12 (doze) meses. Fundamento le gal: Caput do art. 25 do
Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero. Autorização: Em 06.03.98, por Nilce Maria Costa dos
Santos. Chefe do Departamento de Administração de Pessoal - Ratificação: Em 06.03.98, por Amilcar
Ferrari Alves, Diretor de Administração da Infraero.

Processo de Credenciamento 009/DADL/SEDE/98. Objeto: Credenciamento de prestação de serviços
médico-assistenciais aos empregados/dependentes da INFRAERO lotados em sua Sede, no Centro de
Negócios Aeroportuários do Centro-Oeste - CNBR e Aeroporto Internacional de Brasília. Conveniada:
Cotrel Clinica de Ortopedia. Tratimatologia e Reabilitação. Prazo Contratual: 12 (doze) meses.
Fundamento legal: Caput do art. 25 do Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero. Autorização:
Em 06.03.98, por Nilce Maria Costa dos Santos, Chefe do Departamento de Administração de Pessoal Ratificação: Em 06,03.98, por Amilcar Ferrari Ah, es, Diretor de Administração da Infraero.
(Of. n9 85/98)

n9 77/98),

Processo de Credenciamento n° 002/DADL'SF.DE'98 Objeto: Credenciamento de prestação de serviços
médico-assistenciais aos empregados/dependentes da INFRAERO lotados em sua Sede, no Centro de
Negócios Aeroportuários do Centro-Oeste - CNBR e Aeroporto Internacional de Brasília. Conveniado:
Instituto de Neurologia, Gastroenterologia e Especialidades Médicas S'C Ltda. Prazo Contratual: 12
(doze) meses. Fundamento legal: Caput do art. 25 do Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero.
Autorização: Em 06.03.98, por Nilce Maria Costa dos Santos. Chefe do Departamento de Administração
de Pessoal - Ratificação: Em 06.03.98, por Amilcar Ferrari Alves, Diretor de Administração da Infraero.

N" do l'rocesso CP N° 001/SBSP/98 Objeto. Contratação de manutenção/assistência técnica e
fornecimento de peças sobressalentes para relógios de ponto (sistema coletor de dados) do Aeroporto
Internacional de Congonhas/São Paulo-SP Contratada. Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. Prazo; 12
meses. Valor Global. R$ 2,784,00 Fundamento Legal. Inciso I do art. 25 do Regulamento de Licitações e
Contratos da Infraero. Autorização. Em 06.03.98, por ' José Maria de Faria, Superintendente do Centro de
Negócios Aeroportuários de São Paulo. Ratificação. Em 09.03.98, por Amilcar Ferrari Alves, Diretor de
Administração da INFRAERO.
(Of.. n9 86/98)

(Of. n9 78/98)

Superintendência do Aeroporto de Ilhéus
Processo de Credenciamento n° 003/DADL/SEDE/98. Objeto: Credenciamento de prestação de serviços
médicos-assistenciais aos empregados/dependentes da INFRAERO lotados em sua Sede, no Centro de
Negócios Aeroportuários do Centro-Oeste - CNBR e Aeroporto Internacional de Brasília. Conveniado:
IBE - Instituto Brasiliense de Ecografia Ltda. Prazo Contratual: 12 (doze) meses. Fundamento legal:
Caput do art. 25 do Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero. Autorização: Em 06.03.98, por
Nilce Maria Costa dos Santos, Chefe do Departamento de Administração de Pessoal - Ratificação: Em
06.03.98, por Amilcar Ferrari Alves, Diretor de Administração da Infraero.
(Of . n9 79/98r

Processo de Credenciamento n° 004/DADL/SEDE/98. Objeto: Credenciamento de prestação de serviços
médicos-assistenciais aos empregados/dependentes da INFRAERO lotados em sua Sede, no Centro de
Negócios Aeroportuários do Centro-Oeste - CNBR e Aeroporto Internacional de Brasília. Conveniado:
Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF- AMHP-DF. Prazo Contratual: 12 (doze) meses.
Fundamento legal: Caput do art. 25 do Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero. Autorização:
Em 06.03.98, por Nilce Maria Costa dos Santos, Chefe do Departamento de Administração de Pessoal Ratificação: Em 06.03.98, por Amilcar Ferrari Alves, Diretor de Administração da Infraero.

(Of. n9 80/98)
Processo de Credenciamento n° 005/DADL/SEDE/98. Objeto: Credenciamento de prestação de serviços
Laboratoriais aos empregados/dependentes da INFRAERO lotados em sua Sede, no Centro de Negócios
Aeroportuários do Centro-Oeste - CNBR e Aeroporto Internacional de Brasília. Conveniado: CML Centro de Medicina Laboratorial S/C Ltda. Prazo Contratual: 12 (doze) meses. Fundamento legal:
Caput do art. 25 do Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero. Autorização: Em 06.03.98, por
Nilce Maria Costa dos Santos, Chefe do Departamento de Administração de Pessoal - Ratificação: Em
06.03.98, por Amilcar Ferrari Alves, Diretor de Administração da Infraero.

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO N° 2 . 98.54. 002-9 . CONCEDENTE : Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de
Ilhéus. CONCESSIONÁRIA: ILHÉUS COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA.
OBJETO: Concessão de uso de uma área de 12, 00 m2 para pintura, às suas
expensas, de um letreiro com propaganda de suas atividades comerciais.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/93 Artigo 25 Caput . VALOR: R$ 720,00
(setecentos e vinte reais) . PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/03/98 a 28/02/99.
DATA DE ASSINATURA: 27 de Fevereiro de 1998. SIGNATÁRIOS: Daniel
Lourenço Aquino de Braga - Superintendente do Aeroporto de Ilhéus;
Cassiano Marques Moreira - Sócio.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
EXTRATO DE ADITIVO 004 /SBIL/98 (contrato n° 002 /SBIL/98) .CONTRATANTE:
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO.
DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Ilhéus. CONTRATADA: CANAL INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA. OBJETO DO T.A: prorroga o prazo do
contrato em mais 02 meses. PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO:
01/03/98 a 30/04/98. DATA DE ASSINATURA: 27 de fevereiro de 1998.
SIGNATÁRIOS: Daniel Lourenço Aquino de Braga - Superintendente do
Aeroporto de Ilhéus; Joel Martins Silva - Sócio.
(Of. n9 9/98)

Superintendência do Aeroporto Marechal Cunha Machado
EXTRATO DE CONTRATO

(Of . n9 81/98)
•
Processo de Credenciamento n° 006/DADL/SEDE/98. Obje.to: Credenciamento de prestação de serviços
médico-assistenciais aos empregados/dependentes da INFRAERO lotados em sua Sede, no Centro de
Negócios Aeroportuários do Centro-Oeste - CNBR e Aeroporto Internacional de Brasília. Comeniada:
Clínica Shalom de Ecografia S/C Ltda. Prazo Contratual: 12 (doze) meses. Fundamento legal: Caput do
art. 25 do Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero. Autorização: Em 06.03.98, por Nilce Maria
Costa dos Santos, Chefe do Departamento de Administração de Pessoal - Ratificação: Em 06.03.98, por
Amilcar Ferrari Alves, Diretor de Administração da Infraero.

(Of . n9 82./98)
Processo de Credenciamento n° 007/DADL/SEDE/98. Objeto: Credenciamento de prestação de serviços
médico-assistenciais aos einpregados/dependentes da INFRAERO lotados em sua Sede, no Centro de
Negócios Aeroportuários do Centro-Oeste - CNBR e Aeroporto Internacional de Brasília. Conveniada:
Clineco - Centro Clínico e Ecocardiográfico de Brasília Ltda. Prazo Contratual: 12 (doze) meses.
Fundamento legal: Caput do art. 25 do Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero. Autorização:
Em 06.03.98, por Nilce Maria Costa dos Santos, Chefe do Departamento de Administração de Pessoal Ratificação: Em 06.63.98, por Amilcar Ferrari Alves, Diretor de Administração da Infraero.

(Of. n9 83/98)
-.
•

EXTRATO DE CONTRATO N° 2,98.21.020-7. CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária - INFRAERO. REPRESENTANTE: Superintendente do Aeroporto Marechal Cunha Machado, Sr.
Benigno Maltas .de Almeida. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Marechal Cunha Machado. CONCESSIONÁRIA:
PENTA PENA TRANSPORTES AÉREOS S/A. REPRESENTANTES: Sr, Cesar Pena Femandes - Diretor
Presidente OBJETO A área será utilizada pela concessionária, exclusivamente, para venda de passagens,
reservas e informações VIGÊNCIA' 01 03.98 a 28.02.2000. VALOR GLOBAL: R$ 8.400,00 (Oito mil e
quatrocentos reais). CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 021.412.01.003. DATA DA ASSINATURA: 01 de março de
1998. MODALIDADE DE LICITAÇÃO/FUNDAMENTO LEGAL: Art. 1° da Lei 5.332 de 11/10/67.
(0f. 09 14/98)

Superintendência do Centro de Negócios Aeroportuários
do Centro-Oeste
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA FT9 4 /CNBR/SWPJ/9

Objeto: Concessão de uso de uma área medindo I 8,60m2, única e exclusivamente, para sala de recepção
(sala vip), no terminal de passageiros, no Aeroporto de Palmas, em Palmas-TO. Data, horário e local de
abertura da licitação: dia 13 de abril de 1998, às 10:00 horas, no Auditório da Superintendência do
Aeroporto de Palmas, em Palmas-TO. O Edital poderá ser lido e retirado de 2' a 6' feira, das 8:30 às
12:00 horas e das 13:30 às 17:00 horas, mediante o recolhimento de R$ 10.00 (dez reais) , até o segundo
dia útil imediatamente anterior à data de abertura "da licitação, na Seção de Licitação e Compras da
Superintendência do Centro de Negócios Aeroportuários do Centro-Oeste, localizada no 1 0 andar do
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prédio da Gerência de Engenharia e Manutenção, na estrada do Aeroporto Wn°, em Brasilia-DF ou na
Administração do Aeroporto de Palmas. em Palmas-TO. Informações pelos telefones: Brasilia-DF - (061)
365.1337 Palmas-TO (063) 216-1990.

(Of. n9 15/98)
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Ministro

SILVIA ROSANE DE CAMPOS CESAR
Chefe da Divisão de Aquisição e Contratos

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Convênio n°. 1229/97, da Prefeitura Municipal -de=
Perobal/PR, publicado no D .0. U. n° _010, de 15/01/98, seção III, Pág.
68, onde Se lé: SIGNATÁRIOS:
409-85, leia-se: SIGNATÁRIOS:
,.. 271.308.409-87.

Superintendência do Centro de Negócios Aeroportuários
do Rio de Janeiro

No Extrato do Convênio n°. 1176/97, da Prefeitura Municipal de Porto
walter/AC, publicado no D.O.U. n° 010. de 15/01/98, seção III, pág.
62, onde - .e la: S IGNATÁRIOS: . .096.374 . 042-91, leia-se:
SIGNATÁRIOS: ... 096.364.042-91.

EXTRATOS DE CONTRATOS
Extrato do Contrato INFRAERO/SBRJ 001/98. Contratada: Locar Conservado e Manutenção de Imóveis Ltda.
Objeto: Serviços de levantamento, controle e minimização da incidência da proliferação de roedores, cupins e
baratas, nas áreas e dependências do Aeroporto Santos Dumont. Valor: RS 17.100,0 (dezessete mil e cem reais).
Vigência: 06 (seis) meses contados a partir da assinatura do contrato. Data de Assinatura: 26/02/98. Modalidade:
Carta Convite 001/5BRJ/98.
Extrato do Contrato INFRAERO/SBBH 034/98. Contratada: Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG.
Objeto: Extensão e modificação de rede de energia elétrica no Aeroporto Carlos Pratas. Valor: RS 66.492.42
(sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos). Vigência: 60 (sessenta) dias
contados a partir da emissão da ordem de serviço. Data de Assinatura: 02102/98. Modalidade: Dispensa de
Licitado.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato INFRAEROIADRJ 120197. Contratada; Speed Door Comércio
Importação e Exportação Ltda. Objrto: alteração de cronograma de entrega e de pagamento. Data de Assinatura:
02/03/98.
(0E. n9 1.353/98)

Superintendência do Centro de Negócios Aeroportuários
em SIM Paulo
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato Emergencial n.° 012/CNSP/ADSP/98, CONTRATANTE: Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, REPRESENTANTE LEGAL: Superintendente do Centro
de Negócios Aeroportuários de São Paulo - José Maria de Faria, CONTRATADA: PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES S/C LTDA, REPRESENTANTE LEGAL CÁSSIO
REINALDO LOBERTO , OBJETO: Serviços de vigilância armada e desarmada para o Aeroporto
Internacional de Viracopos / Campinas - SP, VIGÊNCIA: 06 (seis) meses contados a partir da data da
expedição da "Ordem de Serviço". VALOR GLOBAL: RS 659320,00 (seiscentos e cinqüenta e nove
mil, quinhentos e vinte reais), CÕDIGO ORÇAMENTÁRIO; N° 311.05.100. MODALIDADE DE
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação - Art. 24,1V. da Lei N°8.666/93. DATA DA ASSINATURA:
06.03.98.
(Of.. n9 48/98)
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA N9 2/SBXP/98

A Infiltro, ~a do Cedro de Negócio. Aerepalufrice de São Paulo, comunica que a Comicorreecia
Pública em ~mia, que tem por objeto a concessão de uso de 02 (dum) áreas, com 9,001:3 2, cada una
destinada. Oiostalação e operação de caixa automático - tipo 24 horas - localizadas ao m.or externo doe
termiemie de paseqpiros do Aeroporto latematicoal de Viraccooa/Campiaas-SP, foi homologada em 27 de
fevereiro de 1998, pelo Superintendente do Cedro de Nioe Acropartufrios de Sio Paulo-SP,
adjudicado o seu objeto ã empresa TECNOLOGIA BANCARIA S/A, pelo preço fixo rosesei de RS
501,99 (quinhoe:Me • ma real. noventas :move centavos), para 36 (Mata. mit) mama de castratação.
CONCORRENCIA No 3/sBKP/98

A Infra" ~vás do Centro de Negócio. Aeroportuários de Sio Paulo, comunica que • Concorrência
- Póblica em refina:mia, que tem por objeto • coecemão de mo de 01 (uma) área, com 21,00m2, destinada à
imbilaçllo • operação de Remia bem:iria localizada no Terminal de Passageiro* do Aeroporto
Auternacimal da Viraeopos/Camp-SP, foi homologada em 27 à fevereiro de 1998, pelo
Sup~kate do Cedro de Negócios Aeroportuários de São Pado-SP, adjudicando o seu objeto ao
Busco REAL 3/A, pelo preço fixo mensal de RS 1.600,00 (um mil e seisceato• reais), para 36 Quieta e
seis) amem de callrataçk. _
ZILDA A. GARCIA DE SOUZA
Presidente da comissão de Licitação
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS NO 4 6/SBSP/97

A 1alraere, através de Centre de Negada Aerepertairtee de Sie Pado, teres pablIce e rematado de
jalgamento das propostas cemerdale apreteatadas as Icitaçlle rstereactada, que tem per
objete a
entreteça. des serviço de sleben:0k de projete de reforma e amellaçie de T~ de
Passageira de Aeroporto leteraeckaal 4. Ceagealeat/Sle Paulo-SP. E rapem dessecadas (valer
global e Neta %et): II' - Amen*. Cusaltseis e Eng. de Projetes li/C Lida - RI
456.429,99 147•11,29,2• - R.R.Cammitaele Lida -13431.141,27 -Nlaa 7,93 3°- ISA leg.
e atesas Ltda - Ri
473.139,23 - 141-7,72. /hm aberto e prazo de 93 (doce) dias Étab pura recaem.

_

NO Extrato do Convênio n°. 1437/97, da Prefeitura Municipal de
Belém/PA, publicado no D.O. U. n° 011 de 16/01/98, -seção III, pág .
818, onde se lê: CONVENENTES:
. 05 . 055.099/0001-13
leia-se:
CONVENENTES:
-05.055.009/0001-13.

No Extrato do Convênio n°. 1550/97, da Prefeitura Municipal de
Frederico Westphalen/RS, publicado no D.O.U. n° 012, de 19/01/98,
seção III, pág. 824, onde se lê: CRÉDITO: ...Programa de Trabalho
...36910.13075.0428.3376.1622,
leia-se: CRÉDITO:
...Programa de
Trabalho - 36901.13075.0428.3376.1622.
No Extrato do Convênio n*. 1556/97, da Prefeitura Munioipal de São
Gabriel do Oeste, publicado no D.O.U. n° 012, de 19/01/98, seção
III, pág. 824/825, onde se lê:
CONVENENTES: ...São Gabriel do
Oeste.
PROCESSO: 6206, de 16/12/97, CRÉDITO: ...Programa de
Trabalho . . 36901 .13075. 0428 . 3376.1784, NOTA DE EMPENHO : 6206, de
16/12/97, leia-se: CONVENENTES: ...São Gabriel do Oeste/MS... ,
PROCESSO: 2 5000.027410/97-34, CRÉDITO: ...Programa de Trabalho •
... 36901 .130 7 5.0428.3376.1687 e 36901.13075.0428.3376.1784, NOTA DE
EMPENHO: 6206 e 6200, de 16/12/97.
No Extrato do Convênio n°. 1602/97, da Prefeitura Municipal de
Araçatuba/SP, Publicado no D.O.U. n° 012 de 19/01/98, seção III,
pág. 830, onde se lê: CONVENENTES: ...45.511.484/0001-79, leia-se:
CONVENENTES: ...45.511.847/0001-79.
No Extrato do Convênio n o . 1619/97-, da Prefeitura Municipal de
Constantina/RS, publicado no D,o.u. ne 013, de 20/01/98, seção II / ,
pág. 385, onde se lê: NOTA DE EMPENHO: . , leia-se: NOTA DE EMPENHO:
6422, de 22/12/97.
No Extrato dó Convênio n° . 1649/97, da Prefeitura Municipal de São
João do Cai:lá/PR, publicado no D.O.U.
n° 013, de 20/01/98, seção
III, pág. 389, onde se lê : SIGNATÁRIOS: ...208.509.749-00, leia-se:
SIGNATÁRIOS: ..
No Extrato do Convênio n°. 1656/97, da Prefeitura Municipal de Campos
Novos/SC, publicado no D.O.U. n° 013, de 20/01/98, seção III, pág.
389, onde se lê: CONVENENTES: ... 82 . 939.232/0001-74C . G . C . n°
00.530.493/0001-71... ,
leia-se:
CoNvENENTES:
...C.G.C.
n°
00.530.493/0001-71...
No Extrato do Convênio n*. 1669/97, da Prefeitura Municipal de Santa
Cruz de Salinas/MG, publicado no D.O.U. n o 013, de 20/01/98, seção
III, pág. 391, onde se lê: CREDITO: -36901.13075.0428.336.1424 e
SIGNATÁRIOS: -153.680.598-68, leia-se: CRÉDITO:
- 3690 1.1307 5.0428.337.6.1424 e SIGNATÁRIOS: ...153.680.846-68.
No Extrato do Convênio n°. 1676/97, da Prefeitura Municipal de
Prata/MG, publicado no D.O.U. n° 013, de 20/01/98, seção XII, pág.
392, onde se lê : SIGNATÁRIOS: ...MARCO TÚLIO DE SAOUZA LIMA
...240.318. 870-04, leia-se:
CIGNAT;uczua ; ...MARCO TÚLIO
DE SOUZA LIMA NOVAIS.. .
. 240. 31e . 87 6- 04
No Extrato do Convênio n°. 1740/97, da Prefeitura Municipal de
Niterói/RJ, publicado no D.O.U. n° 013, de 20/01/98, seção III, pág.
399, onde se 14: NOTA DE EMPENHO: 7818, de 31/12/97, leia-se: NOTA
DE EMPENHO: 7018, de 31/12/97.
No Extrato do Convênio n*. 1784/97, da Prefeitura Municipal deporto
Velho/RO, publicado no D.O.U. n° 013, de 20/01/98, seção III, pág.
404, onde se lê: CREDITO: .. .1) MINISTÉRIO: R$ 60.000, 00... 2)
PREFEITURA MUNICIPAL: R$ 6.000, 00, relativo a contrapartida' da
Prefeitura Municipal, e RECURSOS FINANCEIROS: R$ 66.000, 00 (sessenta
e seis mil reais) , leia-se: CRÉDITO: Os recursos decorrentes do
presente Convênio são provenientes: U. G . 257001, Gestão 25901,
classificação p rogramática, Programa de Trabalho... e RECURSOS
FINANCEIROS: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) .
No Extrato do Convênio n° 1820/97, da Prefeitura Municipal de
Redenção/PA, publicado no D.O.U. n° 013, de 20/01/98, seção III,
pág. 408, onde se 14:
CRÉDITO:
...Programa de Trabalho
... 36901 .13075.0428.376.2356,
leia-se:
CRÉDITO:
...Programa de
Trabalho - 36901.13075.0428.3376.2356.
Extrato do Convênio ti'. 1907/97, da Prefeitura Municipal de
Rebouças/PR, publicado no D.0.1.1. o° 013, de 20/01/98, seção III,
pág. 419, onde se lê: CRÉDITO: ...1)14INISTÉRIO: R$ 60.000, 00, . 2)
PREFEITURA MUNICIPAL: R$ 6.000, 00, relativo a Contrapartida da
Prefeitura Municipal e RECURSOS FINANCEIROS: R$ 66.000, 00 (sessenta e
seis mil. reais),- leia-se: CRÉDITO: Os recursos decorrentes do
No

- JORGE LUIZ DA ROCHA
Presidente da Comissão de Licitação
(Of.. n9 47/98)
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presente Convênio são p rovenientes: UG. 257001,
Gestão 25901,
classificação
programatica,
Programa
de
Trabalho
13 . 075. 0428.1619. 0407 e RECURSOS FINANCEIROS: R$ 60.000;00 (sessenta
mil reais).

Independência, n° 661,4° andar, sala 401, no horário das 9H às 12Hs e das
13H às 18Hs, fone: (051) 2269300 ramais 287, 288 e 333. Porto Alegre - RS, CEP n°90.035.076.

No Extrato do Convênio n*. 1914/97, da Prefeitura Municipal de Santa
Cruz do Monte Castelo/PR, publicado no D.O-U. n° 013, de 20/01/98,
seção III, pág. 420, onde se lê: CRÉDITO: MINISTÉRIO: R$
93.817, 50..., leia-se: CRÉDITO: ...1) MINISTERIO: R$ 93.817, 60...

(Of. n9 18/98)

Porto Alegre, 9 de março de 1998
ALFREDO FLORO CANTALICE NETO
Diretor Geral do Hospital

AVISO DE REVOGAÇÃO
No Extrato do Convênio n'. 1969/97, da Prefeitura Municipal de Rio
Bonito/RJ, publicado no D.O.U. n° 013, de 20/01/98, seção III, pág.
427, onde se lê: CONVENENTES: ...28.741.072/0001-79, OBJETO: ...na
Serra de Samê... e SIGNATÁRIOS: .. .260,279.580-72, leia-se:
CONVENENTES: ...28.741.072/0001-09, OBJETO: ...na Serra do Samlaê... e
SIGNATÁRIOS: ...260.979.580-72.

O HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - HMIPV, torna público a quem possa
interessar que, por razões de interesse público, revoga a Tomada de Preço n° 05/98, com abertura dia
10/03/1998, às 16:00 horas, respaldado pelas disposições do artigo 49 da Lei Federal n°
8.666, de 21-061993.
Porto Alegre, 9 de março de 1998
ALFREDO FLORO CANTALICE NETO
Diretor-Geral do Hospital
(Of. n9 17/98)

No Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Convênio n° _ 014/95,
do
Escritório de Representação do Ministério da Saúde no Estado do Rio
de Janeiro e a Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, pela
sua Secretaria Municipal de Saúde, publicado no D.O.U.
n° 253, de
31/12/97,
seção
III,
pág.
28894,
onde
se
lê:
CONVENENTES:
_Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro - C.G.C. no.
00.394.544/0192-85..., leia-se: CONVENENTES: ...Prefeit ura Municipal
da Cidade do Rio de Janeiro - C.G.C. n'. 42.498.733/0001 -48...
No Extrato do Convênio n°. 1972/97, clã Prefeitura Municipal de Nova
Esperança/PR, publicado no D.o.u. no 013, de 20/01/98, seção III,
pág. 427, onde se lê: SIGNATARIOS: ...0SWALDO DA SILVA PADUA...,
_206.956.409-68,
leia-se:
SIGNATÁRIOS:
. -JOSE
GERMINO
BENATTI..., ...012.702.149-34.

Instituto Philippe Pine!
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 1/98
Processo n9 25.404 .000 . 050/98
-to Aqurs ,cão de Matena , de inforrnatica
'Hcra 22/23/95 as 1032 ris
•nteressados deverão comparecer a Av Vencesiat. Bras n° 65- Botafogo/RJ das 10 ás 16 00 hs
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
(Of. n9 194/98)

Escritório de Representação do Ministério da Saúde
no Mato Grosso do Sul

(Of. n9 22/98)

Secretaria Executiva
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato Administrativo n° 05/98, celebrado entre o Ministério da Saúde e a empresa
ITAUTEC COMPONENTES E SERVIÇOS LTDA.; Objeto: Fornecimento de equipamentos de
informática para o Ministério da Saúde, em Brasília/DF.; Fundamentação Legal: Licitação na
modalidade de Tomada de Preços, n° 16/97, com base na Lei 8.666/93; Dotação orçamentária:
Orçamento-Geral da União, para 1998; Programa de Trabalho 13007002149000001; Fonte de Recurso
0151000000, Natureza da Despesa 4590.52; Nota de Empenho n° 98NE00258 no valor de R$
481,921,60 de 26/02/98; Prazo de entrega: 15 dias corridos a partir da data da assinatura do Contrato;
Prazo de Garantia: 37 meses a partir da data da assinatura; Data da assinatura: 09/03/98; Processo n°
25000.025000/97-21.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO.
Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n°. 01/96, celebrado entre o Escritório de Representação
do Ministério da Saúde em Campo Grande-MS e a empresa Condor Turismo Ltda. Espécie: Prestação de
Serviços de fornecimento de Passagens Aéreas e Rodoviárias. Resumo do Objeto do Termo Aditivo:
Prorrogação Contratual de Passagens Aéreas e Rodoviárias deste EREMS/MS. Modalidade de Licitação :
Convite n°04/95 fundamentado na alínea "a" , inciso II do artigo 23 da Lei n° 8.666/93. Crédito pelo qual
correrá a despesa: Programa de Trabalho: 13007002120080043 e Natureza de Despesa:3490.33.00.
Número, Data e Valor do Empenho: Nota de Empenho n° 98NE00057 de 10 de fevereiro de 1998 no
valor de RS 2.300,00 ( Dois mil e trezentos reais). Valor do Termo Aditivo; R$ 38.550,49 ( Trinta e oito
mil, quinhentos e cincoenta reais e quarenta e nove centavos). Prazo de Vigência do Termo Aditivo:
11.02.98 a 10.02.99. Data de Assinatura: 10.02.98. Nome e Cargo dos Signatários: Dante Resstel- Chefe
do Escritório de Representação do Ministério da Saúde EREMS/IVIS-Substituto e a Audeniza Barbosa
Arantes lnsuela - Diretora da Condor Turismo Ltda.
(OF.n° 22/98)

Escritório de Representação do Ministério da Saúde
_ no Rio de Janeiro

(Of. s/n9).

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NO 1/98

Secretaria de Assistência à Saúde
Departamento de Desenvolvimento, Controle e Avaliação do
Serviço de Saúde
Coordenação-Geral das Unidades Hospitalares Próprias
Centro Psiquiátrico Pedro II

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO
MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO, comunica aos interessados que encontra-se à
disposição o Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 01/98 - Tipo Menor Preço - Processo n°
25001/006372/96 - referente à contratação de firma especializada na prestação dos
serviços de guarda de microfilmes de segurança para o Centro Micrográfico de
Documentação pertencente à es te ZRZR.7/1411, a ser realizada no dia 27/03/98, às 11:00
horas, no anexo do auditório deste ZscritOrio Regional/MS.
O Edital e seus anexos poderão ser retirados no horário de 10:00 às
16:00 horas, na sede deste ERERJ/MS, sito à Rua México, 128 - 10 0 andar, sala 1009.
Qualquer outras informaçaes poderão ser obtidas pelos telefones 262-6904/240-1033 e
fax n° 262-8278.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1998
LUIZ ARLINDO SIMEONE
Presidente da Comissão

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
TERMO DE CONTRATO N° 04/97 - TOMADA DE PREÇO N° 24/96 - PROCESSO N° 25.403.002121/96
CPP II - OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO CENTRAL E DE
PAREDE DO CPP II CONTRATO: PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMERCIO E MONTAGENS LTDA - Av.
Rio Branco n° 151 Grupo 304 Centro - Rio de Janeiro/ RJ: CONTRATANTE: CENTRC
PSIQUIÁTRICO PEDRO II. A ADMINISTRAÇÃO DO CPP II, comunica a rescisão amigável entre
as partes.

;Of. n9 23/98)

Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 8/98
OBJET, ): i. ,quisição de medicamentos. ABERTURA: 30 de março de 1998, às 14
horas. EDITAL:
dispost;ão dos interessados no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - HMIPV, Avenida

(Of. no 11/98)
(DIAS: 9, 10 e 11/3/98)

Fundação Nacional de Saúde
EXTRATO DO CONVENTO N9 30/98
CONVENENTES: Fundação Nacional de Saúde, CGC: 26.989.350/0001-16 e o Município de
Tacaratu/PE, C.G.C: 1 0.106.243/0001-62. OBJETO: Colocar servidores pertencentes ao Quadro de
Pessoal da FNS à disposição do Município com vistas à implementação do SUS. DATA DA
ASSINATURA: 06/03/98. VIGÊNCIA: Por prazo indeterminado a partir desta publicação.
SIGNATÁRIOS: Dr. Januario Montone, Presidente da Fundação Nacional de Saúde, C.P.F.: n°
724.059.888-87 e Dr. Cleber Carlos Costa de Araújo, Prefeito Municipal de Tacaratu/PE, C.P.F.
081.946.638-73, Processo n°25225.000558/97-23.
EXTRATO DO CONVENTO N9 41/98
CONVENENTES: Fundação Nacional de Saúde, CGC: 26.989.350/0001-16 e o Município de Pureza/RN,
C.G.C: 08.290.223/0001-42. OBJETO: Colocar servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal da FNS à
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disposição do Município com vistas à implementação do SUS. DATA DA ASSINATURA: 09/03/98.
VIGÊNCIA: Por prazo indeterminado a partir desta publicação. SIGNATÁRIOS: Dr. Januario Montone,
Presidente da Fundação Nacional de Saúde, C.P.F.: n° 724.059.888-87 e Dr. FIenrique Eufrásio de Santana
Júnior, Prefeito Municipal de Pureza/RN, C.P.F. 335.993.944-15, Processo n° 25255.000055/97-18.

EXTRATO DO CONVENTO N9 5 3 2 / 9 7

CONVENENTES: Fundação Nacional de Saúde, CGC: 26.989.350/0001-16 e o Município de Porto
Velho/RO, C.G.C: 05.903.125/0001-45. OBJETO: Colocar servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal
da FNS à disposição do Município com vistas à implementação do SUS. DATA DA ASSINATURA:
09/03/98. VIGÊNCIA: Por prazo indeterminado a partir desta publicação. SIGNATÁRIOS: Dr. Januario
Montone, Presidente da Fundação Nacional de Saúde, C.P.F.: n° 724.059.888-87 e Dr. Francisco José
Chiquilito Coimbra Erse, Prefeito Municipal de Porto Velho/RO. C.P.F. 040.334.772-68. Processo n°
25275.000206/97-91.

RETIFICAÇÃO
No extrato do Convênio n° 645/97, publicado no D.O.U. n° 04 de 07/01/98, Seção III, página 80 onde se
lê: Signatários: Dra. Elisa Vianna Sá, Presidente da Fundação Nacional de Saúde e Conforme Nota de
Empenho: 02454 leia-se: Signatários: Dr. Januario Montone, Presidente da Fundação Nacional de Saúde
e Conforme Nota de Empenho: 02424. Dr. Januario Montone, Presidente da Fundação Nacional de
Saúde, CPF: 724.059.888-87. Processo n°: 25100.001956/97-88.

337.

06.300.446/0002-07, ambas legalmente representada pelo Coordenador Regional Dr. Roberto Jorge Maia Jacob - CPF n°
042 407 152-53, Cl n° 631.856/SEGUP-PA, e o Sr. Carlos Gean Ferreira Queiroga, CPF n° 201.812.803-53, Cl n°2.585.596--`'
SEGUP-PA OBJETO* Execução de Serviços de Vigilância nas áreas internas e externas dos prédios da Fundação Nacional •—•
de Saúde no Estado do Pará, Breves. Capanema, Santarém. Marabá, Parauapebas, Monte Alegre, Abaetetuba, Monte
Dourado, Altarnira. no valor mensal de RS 140,359,68( cento e quarenta mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e
oito centavos), com prazo de execução dc 06(seis) meses.
Espécie: Contrato celebrado eia 09 de fevereiro de 1998, entre a Fundação Nacional de Saúde, através da Coordenação
Regional do Pará, CGC n° 26 989350/0005-40, c a empresa NORSERGEL - VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE
VAI,ORES LTDA. CGC n° 06.2.72.413/0007-05, ambas legalmente representada pelo Coordenador Regional Dr. Roberto .
Jorge Maia Jacob, CPF n°042.407.152-53, Cl n°631.856/SEGUP-PA, e o Sr. Marcelo Pontes Fernandes, CPF n° 215.687,82349, Cl n° 35.481-9 SSB-MA. Objetivo: Execução de Serviços de Vigiláncia nas áreas internas c externas do prédio da
Fundação Nacional de Saúde no Estado do Pará, Santa 1/abei do Pará, no %ator mensal de R$ 4.226,24( quatro mil, duzentos
e vinte seis reais e vinte c quatro centavos), com prazo de execução de 06(seis)meses,
(Of.. n9 4 1 / 9 8 )

Coordenação Regional de Pernambuco

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 138196
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CGC: 26.989.350/0001-16 e a Secretaria de Estado da Saúde
do Espírito Santo C.G.C: 27.080.605/0001-96. Objeto: prorrogar a vigência do Convênio original por 06
meses a partir de 03/02/98. Data de assinatura: 02/02/98. Signatários: Dr. Januario Montone, Presidente
da Fundação Nacional de Saúde, C.P.F.: n° 724.059.888-87 e Dr. Nélio Almeida dos Santos, Secretário de
Estado da Saúde do Espirito Santo, C.P.F: 376,923.217-82. Processo FNS n°: 25100.003032/96-01.

SEÇÃO 3

EXTRATOS DE CONTRATOS
Extrato do Contrato n° 05/98, Contratante: FNS/Coordenação Regional de Pernambuco, Contratada: Henfibra Indústria
e
Comércio Ltda. OBJETIVO: Fornecimento e Montagem de uma Estação de Trantamento D'água na localidade de Pau
Amarelo, município de Correntes-PE. PROCESSO: 25225.001386/97-13, Valor: RS 27.999,00. Vigência: 02.03.98 a
30 04 98 Nota de Empenho: 98NE00056. Natureza da Despesa. 459051. Programa de Trabalho: 13076044811120611. Fonte de
Recursos' 0151000000. Plano Interno: PE-PAM-7 da assinatura. 02.03.98. Assinam. Giovani SáVIO de Andrade Oliveira; pela
FNS/PE, c Hélio Renato Strobel, pela-Contratante.

Extrato do Contrato n° 13/98, Contratante: FNS/Coordenação Regional de Pernambuco, Contratada: Henfibra Indústria e
Comércio Ltda OBJETIVO' Fornecimento c Montagem de uma Estação de Trantamento D'água na localidade de
Igarapeba,municipio de São Benedito do Sul-PE PROCESSO: 25225.001383/97-17. Valor: RS 31.057.00. Vigência: 02.03.98
a 30.04.98. Nota de-Empenho' 98NE00062. Natureza da Despesa: 459051 Programa de Trabalho: 13076044811120611. Fonte
de Recursos: 0151000000. Plano Interno: PE-IGA-7 da assinatura: 02.03.98. Assinam: Giovani Sávio de Andrade Oliveira,
pela WS/PE, e Hélio Renato Strobel, pela Contratante.
-

(Of.. n9 41/98)
No extrato do Convênio n°825/97, publicado no D.O.U. n° 11 de 16/01/98, Seção III, página 833 onde se
lê: Data de Assinatura: 31/12/97 e Signatários: Dr. Januario Montone, CPF: 724.059.888-87 leia-se: Data
de Assinatura: 10/12/97 e Signatários: Dra. Elisa Vianna Sá, CPF: 000.037.512-87. Dr. Januario
Montone, Presidente da Fundação Nacional de Saúde, CPF: 724.059.888-87. Processo n°:
25160.001777/97-68.

Coordenação Regional de Santa Catarina
EXTRATO DE CONTRATO

No extrato do Convênio n° 1050/97, publicado no D.O.U. n° 11 de 16/01/98, Seção III, página 845 onde
se lê: Implementação das ações do Programa de Controle da Tuberculose leia-se: Implementação das
ações do Plano de Eliminação da Hanseniase. Dr. Januario Montone, Presidente da Fundação Nacional de
Saúde, CPF: 724.059.888-87. Processo rt°: 25130.002125/97-25.
No extrato do Convênio n° 1.164/97, publicado no D. O .U. n° 13 de 20/01/98, Seção III, página 481,
onde se lê: Nota de Empenho 2990 datada de 16/12/97, leia-se: Notas de Empenho 2990 e 2991 datadas
de 16/12/97. Dr. Januario Montone, Presidente da Fundação Nacional de Saúde, C.P.F.: n° 724.059.88887. Processo n°: 25100.004141/97-55.
No extrato do Convênio n° 1208/97, publicado no D. O .U. n° 06 de 09/01/98, Seção III, página 074,
onde se lê: Conforme Nota de Empenho: 03370 datada de 05/01/98, leia-se: Conforme Nota de
Empenho: 03370 datada de 31/12/97. Dr. Januario Montone, Presidente da Fundação Nacional de Saúde,
C.P.F.: n°724.059.888-87. Processo n°: 25235.001715/97-44.
(Of.. n9 41/98)

Coordenação Regional do Distrito Federal

Processo: 25295.00665/97-37. Contratada: Construtora Com. e Representações Lopes e Perco Ltda, CGC 66.157.397/0001-38.
Objeto' Contratação para execução de obra de esgoto da Bacia-13 no bairro de Nossa Senhor de Lourdes e 2.000 ia de rede de
cimento amianto para tubulação pvc no Samae de Campos Novos/SC, Modalidades de Lictação. Tomada de Preço n. 02/97.
Fonte: 0155000000. Natureza de Despesa: 45459051. DEB.ROICONT: SC-CNO-8 Código 525944. Contratante:
Coordenação Regional de Santa Catarina. Notas de Empenho: 97NE02122 e 97NE02127. Valor total: 256.090,83(duzentos e
cinquenta e seis mil, noventa reais e oitenta e três centavos). Data da assinatura: 26.02.98, Signatários: Milton Tadashi
Shiratori, Coordenador Regiohal/ENS/SC c Antonio dos Santos Lopes.
(Of. n9 4 1 / 9 8 )

Centro Nacional de Primatas
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO n° 25.208.000519/93-06. Objeto: Contratação de vidlância ostensiva armada para as dependências do Centro
Nacional de Primatas. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93. Vigência: 06(seis) meses. Programa: 13.075.0055,4435.0009.
Fonte: 0153000000. Elemento de Despesa: 3490-37. Contratada: Norsergel Vigilância c Transportes de Valores Ltda. Nota de
Empenho: 98NE00089. Valor: R$ 111.136,92 (cento e onze mil, cento c trinta e seis reais c noventa e dois centavos).
Autorizado: Diretoria do Centro Nacional de Primatas. Data da assinatura: 06 de março de 1998. Signatários: José Augusto
Pereira Carneiro Munir, pelo Contratante e Marcelo Pontes Fernandes, pela Contratada.

(Of.. n9 41/98)

AVISO DE REVOGACAO
TOMADA DE PREÇOS N2 6/97
ProcesSo n2 25101.001029/97-15. Fica revogada, por razões de interesse
p tblico, com base no Artigo 49, da Lei n2 8.666/93, republicada em
06/07/94, a Tomada de Preços n2 6/97, cujo aviso e res pectivo objeto
foram publicados no D.O.U. de 21/11/97, Seção III, pág ina np 24.900.
(of. n9 41/98)

AILSON FERNANDES DAMASCENO
Presidente da CPL

Instituto Evandro Chagas
EXTRATO DE 1NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo n. 25209.000122/98-13. Objeto: Aquisição de reagentes para o Programa de Sarampo. Contratado: MB.
Diagnósticos Ltda. Fundamento Legal: Inciso 1 do Artigo 25 da Lei n. 8.666/93. Programa de Trabalho:
13.075.0055.4435.0008, Autorizado por Jorge Fernando S. Travassos da Rosa, Diretor do Instituto Evandro Chagas e
ratificado pela Comissão Permanente dc Licitação.
(Of. n9 41/98)

Coordenação Regional do Mato Grosso do Sul
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Contratado: Paulo Afonso Maran. Contratante: Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde em Mato Grosso do
Sul. Espécie: Primeiro Termo Aditivo. Objeto: Para Locação de um Imóvel sito à Rua Dr, Camilo H. da Silva n. 819
Itaporã/MS para Funcionamento do PA da ENS. Processo n. 25.185.000029/97-15. Dispensa de Licitação n. 09/97. Dispensa
de Licitação n. 09/97. Vigência: 12 meses à partir da assinatura. Data de assinatura: 09.02.98. Signatários: Beatriz
Figueiredo Dobashi, pela Contratante e Paulo Afonso Maran, pela Contratada.
CONTRATADO: Ivany Celestino de Carvalho. CONTRATANTE: Fundação Nacional de Saficle/CoordenaçãO Regional de
Mato Grosso do Sul. Espécie: Segundo Termo Aditivo. Objeto: Para locação de um imóvel sito à Rua Ivan Zaferine n° 832,
BrasilândiaRvIS, para funcionamento do PA da FNS. Processo n° 25185.002616/95-45 - Dispensa de Licitação n° 08/96.
Vigência' 12 meses à partir da assinatura Data da assinatura. 06.03.98. Signatários, Beatnz Figueiredo Dobashi, pela
Contratante e Ivany Celestino de Carvalho, pela Contratada.
(Of. n9 41/98)

Coordenação Regional do Pará

Fundação Oswaldo Cruz
EXTRATOS DE TERMOS AMTIVOS
Processo: 25380.001214/97-01
Espécie: Contrato celebrado em 16/10/97.
Objeto: Contrato de prestação de serviços de classificação e qualificação das áreas limpas de Bio-Manguinhos.
Contratada: Filtrar Controle Ambiental Ltda.
Modalidade de Licitação: Tomada de Preço n°013/97 de 15/07/97.
Dotação Orçamentária: 13075043144360001.
Fonte: 0153000000.
Elemento de Despesa: 349039.
Empenho: 1117/97 de 10/10/97.
Valor da Nota de Empenho* R$ 20.072.46 (vinte mil, setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), a ser
complementada durante o exercício de 1998.
Data da Assinatura: 16/10/97.
Vigência: 60 (sessenta) meses a contar de 16/10/97.
Signatários: Dr. Elói de Souza Garcia, Presidente da Fundação Oswaldo Cruz e Sr. Serafim Roberto da Silveira,
Sócio Proprietário e representante da Contratada.

EXTRATOS DE CONTRATOS
Espécie: Contrato celebrado em 09 de fevereiro de 1998, entre a Fundação Nacional dc Saúde, através da Coordenação
Regional do Pará, CGC n° 26.989.350/0005-40, e a empresa TIMBIRA - SERVIÇO DE VIGILÃNCIA LTDA, CGC n°

Processo: 25380.001215/97-66.
Espécie: Contrato celebrado em16/10/97.
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Objeto . Contrato de prestação de serviços de validação dos equipamentos de fluxo laminar unidirecional de ElioManguinhos
Contratada Filtrar Controle Ambiental Lida
Modalidade de Licitação. Tomada de Preço n°014/97 de 15/07/97
Dotação Orçamentária. 13075043144360001
Fonte. 0153000000
Elemento de Despesa. 349039
Empenho 1132/97 de 13/10197
Valor da Nota de Empenho RS 29 940.57 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e sete
centavos), a ser complementada durante o exercia° de 1998
Data da Assinatura 16/10/97.
Vigência . 60 (sessenta) meses a contar de 16/10/97
Signatários. Dr. Boi de Souza Garcia, Presidente da Fundação Oswaldo Cruz e Sr Serei -1m Roberto da Silveira.
Sócio Propnetáno e representante da Contratada

n
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NOME DO CANDIDATO
José Mendes Ribeiro
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Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos/Bio-Manguinhos
AVISO DE LICITAÇAO
1".lAP DE PREÇOS NO 5'98
Objeto Serviço de engenharia para elaboração e desenvolvimento do projeto executivo do laboratório de produção
de vacinas vitais que deverá ser integrado ao Complexo DTP/CPFI já existentes.
Data: 31/03/98 às 10:00 horas.
Os editais estarão a disposição na Av. Brasil 4365, Manguinhos, no Pavilhão Rocha Lima, Anexo II, Setor de
Compras, no horáno de 10:00 .às 17:00 horas, mediante comprovação do pagamento de-R$ 5,00( cinco reais), a
serem recolhidos pelo Serviço Económico Financeiro de Bio-Manguinhos, das 09:00 às 16:00 horas; ou depositado
no Banco do Brasil, conta corrente n° 55579010-0, Agência 0249-6, Ramos, posto FIOCRUZ, que funciona das
10:00 ás 15:00 horas.

EDITAL Nv
,
:r1.: 199s
:-.ESUL:ADO FINAL DL , :ONCURSO POBLIO(
De acordo com o item 5 do Edital n° 147. publicado no DOU de 05 de dezembro de 1997, relativo ao Concurso
para exercicio-na Escola Nacional de Saúde Pública - ENSP, no Rio de Janeiro, fica divulgado o resultado final do
cargo Pesquisador Adjunto, perfil Teoria do-Estado e análise de políticas públicas e saúde; formação de agenda e
desempenho institucional; processo decisório e desenho de políticas; burocracia pública, grupos de interesse e
arenas setoriais; inovação organizacional e modelos de gestão na área de saúde pública.

(Of. n9 40/98)

Rio de Janeiro, 9 de março de 1998
MÁRIO LUIZ A. AYROSA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PASSAPORTE PARA A LEGALIDADE
Situação Jurídica do
Estrangeiro no Brasil

Guia Prático para Orientação
a,Estrangeiros no Brasil

5 § edição - revista, atualizada e ampliada

-

Edição em português e em inglês

Concentra a legislação
sobre a situação
jurídica do estrangeiro no
Brasil, a partir
do que preceitua a Constituição Federal
de 1988, a Lei
nQ 6.815/80,
seu Decreto
regulamentador de n2
86.715/81,
além de outros decretos
complementares, portarias, resoluções, que fornecem aos interessados um painel da legislação para
estrangeiros no Brasil.
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Um guia
prático, revisado
e atualizado,
elaborado para
facilitar o entendimento da legislação imigratória brasileira, com importantes informações
sobre leis de
migração,
portarias e
inúmeras
instruções que
buscam esclarecer àqueles
que necessitam de conhecimentos básicos
para proceder dentro das normas brasileiras no que diz respeito a esta matéria.
4

INFORMAÇÕES E VENDAS
Atendimento ao Cliente
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Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Quadra 06, Lote 800
Caixa Postal 30.000, CEP 70604-900, Brasília-DF
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,,VÉliTCn ',A1AN(ULSA
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(Obras e Jornais)
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313-9900 313-9610
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MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO
E DO TURISMO
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: Extrato do Contrato n°010/98; Processo INPI n° 0060/98, celebrado entre o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI e BENCO Alta Tecnoliogia em Construções Ltda. OBJETO: Prestação de serviços de
Engenharia para efetuar manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas (A.T. e B.T.), hidráulica, prediais e
refrigeração do edificio-sede e garagem do INPI. LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nos termos do inciso IV art.24 da Lei
8.666/93. VALOR: Global de RS 398.581,56 (trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis
centavos).CRÉDITO: Elemento de Despesa 34903916, Programa de Trabalho 11007002149000000, Nota de Empenho n°
98NE00143, de 17/02/98, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias contados a
partir da data de assinatura do contrato. DATA DE ASSINATURA: 06 de março de 998. SIGNATÁRIOS: Pelo INP1 Renato Basto Visco - Diretor de Administração Geral; Pela Contratada - Danilo Lyrio Júnior - Diretor Comercial.

(Of. n9 40/98)

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: N°0060/98
OBJETO : Prestação de serviços de Engenharia para efetuar manutenção preventiva e corretiva das inst. l ações (A.T. e B.T.),
hidráulica, prediais e refrigeração do edifício-sede e garagem do INPI.
CONTRATANTE: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.
CONTRATADA: BENCO Alta Tecnologia em Construções Ltda,
VALOR GLOBAL: R$ 398.581,56 (trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta cada centavos)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso IV, Artigo 24, da Lei 8.666/93;
RECONHECIMENTO: Em, 04/03/98.. RENATO BASTO VISCO - DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RATIFICAÇÃO: Em 06/03/98 - AMÉRICO PUPPIN -PRESIDENTE
(0f. n9 41/98)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: Extrato do Termo Aditivo n°01/98 ao Contrato n°021/97; Processo INPI n°2115/96, celebrado entre
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e NOVA RIO Serviços Gerais Ltda. OBJETO: Acréscimo quantitativo
dos serviços de que trata a Cláusula Primeira do Contrato ora aditado, consistindo de mais 14 (quatorze) empregados braçais.
VALOR: Mensal de R$ 10.505,60 (dez mil, quinhentos e cinco reais e sessenta centavos). CRÉDITO: Programa de Trabalho
11.007.0021.4900.0001; Elemento de Despesa 34903900. Empenho 00140 de 17/02/98 no valor de RS 132.900,00 (cento e
trinta e dois mil e novecentos reais). DATA DE ASSINATURA: 06/03/98. RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais
disposições do Contrato original, naquilo que não conflite com os termos deste instrumento. SIGNATÁRIOS: Pelo INPI Renato Basto Visco- Diretor de Administração Geral; Pela Contratada - Eduardo Luis Loureiro - Diretor.

e

SEÇÃO 3

339

Fundamento Legal: Artigo 25 , Caput , da Lei 8.666/93
Justificativa: Exclusividade
Declaração de Inexigibilidade em 04/03/1998
Nome: JOSE FRANCISCO PIRES
Cargo: Delegado da DMME/SP
Ratificação em 06/03/1998
Nome: VITOR PEREIRA JUNIOR
Cargo: Coordenador Geral de Serviços Gerais
Valor: R$ 24.000,00
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 88,68 )

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DF LICITAÇÃO N9 93/98
N. Processo: 48202920172/98
Objeto: Prestação de serviços de telefonia
Contratada: TELECOMUNICAçOES DE SA0 PAULO - TELESP
Fundamento Legal: Artigo 25 , Caput , da Lei 8.666/93
Justificativa: Exclusividade
Declaração de Inexigibilidade em 04/03/1998
Nome: JOSE FRANCISCO PIRES
Cargo: Delegado da DMME/SP
Ratificação em 06/03/1998
Nome: VITOR PEREIRA JUNIOR
Cargo: Coordenador Geral de Serviços Gerais
Valor: R$ 36.000,00
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 73,90 )
EXTRATO DA- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N9 94/98
N. Processo: 4820292172/98
Objeto: Atender despesa com serviço de pu
blicação de materia.
Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A
Fundamento Legal: Artigo 25 , Caput , da Lei 8.666/93
Justificativa: Exclusividade
Declaração de Inexigibilidade em 04/03/1998
Nome: JOSE FRANCISCO PIRES
Cargo: Delegado da DMME/SP
Ratificação em 06/03/1998
Nome: VITOR PEREIRA JUNIOR
Cargo: Coordenador Geral de Serviços derais
Valor: R$ 800,00
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 88,68

Secretaria de Energia

(Of. n9 39/98)

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
Assessoria Técnica-Administrativa
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Secretaria Executiva
SubsecretariadeAssmatosAdministrativos
Coordenação-Geral deSmiçosGerais
EXTRATO DA IN EXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N9 90/98
N. Processo: 48202920172/98
Objeto: -Atender despesa com assinatura
D.O.U, Seçao I, II e III, durante 6 exercicio de 1998.
Contratada-: IMPRENSA NACIONAL
Fundamento Legal: Artigo 25 , Caput
da Lei 8.666/93
Justificativa: Exclusividade
Declaração de Inexigibilidade em 04/03/1998
Nome: JOSE FRANCISCO PIRES
Cargo: Delegado da DMME/SP
Ratificação em 06/03/1998
Nome: VITOR PEREIRA JUNIOR
-Cargo: Coordenador Geral de Serviços Gerais
Valor: R$ 800,00
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 88,68 )

do

1. Instrumento Contratual: segundo, termo aditivo ao contrato de
cooperação técnica celebrado entre a CEPLAC e AMCAT com interveniência
da Prefeitura Municipal de Novo Re p artimento-PA. 2. Empresa
Contratada: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE.
3. Objeto: alterar o número de integrantes do contrato de cooperação
técnica, modificando a qualidade dos parceiros. 4. Signatários: Pela
contratante: Ademir Conceição C. Teixeira - CEPLAC, Cláudio Putman AMCAT e Dionízio Francisco de Melo - Prefeito Municipal de Novo
Repartimento. Pela contratada: José Antonio
Muniz
Lopes
e Caio
Márcio Barbosa Barra.
(Of. n9 49/98)

Gerência de Fornecimento de Material e Serviços à Geração
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONVITE N9 CV-00-20.062/98

Objeto: Contratação de 950 (novecentas e cinquenta) horas de
programação, em instalação de grande porte, através de empresa
es p ecializada em fornecimento de mão-de-obra, voltada para serviços de
EXTRATO DA INE XIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N9 91/98
informatica.
Convite. Tipo: Menor preço.
Edital a disposição dos
licitantes a partir de 11/03/98 das 9:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00
N. Processo: 48202920172/98
Objeto: Atender despesa com publicaçoes ofi horas. Endereço: Eletronorte - SCN Quadra
06 - Conj. A - Bloco C ciais n D.O.U, durante o exercicio de 1998.
Sala 816 . Data limite para apresentação da proposta: 20/03/98 até as
Contratada: IMPRENSA NACIONAL
17:00 horas. Data de abertura das propostas: 23/03/98 as 10:00 horas.
Fundamento Legal: Artigo 25
Caput , da Lei 8.666/93
Justificativa: Exclusividade
Declaração de Inexigibilidade em 04/03/1998
CONVITE NR. CV-00-20.063/98
Nome: JOSE FRANCISCO PIRES
Cargo.: Delegado da DMME/SP
Objeto: Contratação de 950 (novecentas e cinquenta) horas de analise,
Ratificação em 06/03/1998
em instalação de grande porte, através de empresa especializada em
VITOR PEREIRA JUNIOR
fornecimento de mão-de-obra, voltada para serviços de informatica.
--;- Cargo: Coordenador Geral de Serviços Gerais
Convite. Tipo: Menor preço. Edital a disposição dos licitantes a
Valor: RS - 1.800,00
partir de 11/03/98 das 9:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00 horas.
Endereço: Eletronorte - SCN Quadra 06 - Conj. A - Bloco C - Sala 816 .
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 88,68
Data limite para apresentação da proposta: 20/03/98 até as 17:00 horas.
Data de abertura das propostas: 23/03/98 as 10:30 horas.
EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N9 92/98
N.. Processo: 48202920172/98
TULIO NEIVA RIZZO
'Objeto: Atender despesa com fornecimento de
vales transportes, durante o exerccio de 1998
Gerente
Contratada: SA0 PAULO TRANSPORTE S/A
(Of. n9 49/98)
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Gerência de Fornecimento de Material e Serviços à Transmissão
AVISO DE LICITAÇÃO
TP-A0-10_086/98
1. Objeto: aquisição de chaves seccionadoras tripolar, 38 kV, local
de aplicação: SE Transamazonica/PA. 2. Modalidade: Tomada de Preços. 3.
Tipo: Menor preço global. 4. Edital a disposição dos licitantes a
partir de 11.03.98, das 09:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00 horas. 5.
Endereço: ELETRONORTE - Supercenter Venancio 3.000 SCN quadra 06
conjunto "A" bloco "C" sala 816. 6. Data limite para apresentação dos
documentos de habilitação: 23.03.98, até as 17:00 horas. 7. Data
limite para apresentação das propostas: 27.03.98, até as 17:00 horas.
8. Data para abertura das propostas: 06.04.98, as 10:00 horas, no
endereço supracitado sala 811/C. 9. Condições de participação:
cadastrado e habilitado na ELETRONORTE e ter obtido o Edital de
Licitação na ELETRONORTE. "este aviso de edital e o Edital de Licitação
estão disponiveis no BBS-ELETRONORTE, acesso 061-328.1684 328.1695 e
INTERNET endereço http://www.eln.gov.br/home15.htm, exceto os anexos
que serão adquiridos na Eletronorte, sala 816/C.
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Brasil S A - Regional de Transmissão do Mato Grosso do Sul - BR 262 km 07 salda para Três Lagoas, Campo
Grande MS 'telefone (067) 741-1122 - fax (067) 741-1700 e 741-10941 O recebimento das propostas ocorrerá no
dia 03/04/98 às 14:00 horas. E a abertura se dará no dias 14104/98., às 14:00 horas. /VALOR DO EDITAL:
RS 2,50 .
RENATO CÂNDIDO QUADROS
Gerente da Regional de Transmissão do Mato Grosso do Sul
(Of. no 47/98)

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
A FLETROSUL toma público o Resultado de Julgamento (Habilitação Preliminar) da Concorrência n°
51288001 'Objeto Concessão de Uso Remunerado das instalações do restaurante da ELETROSUL, para
fornecimento de refeições aos empregados do Departamento de Engenharia de Manutenção, situado na Rodovia SC
407, KM 4, Sertão do Imaruim - São José - SC/Empresas Habilitadas: Lanchonete e Restaurante Chafariz Ltda M.E. e Julivier Gabardo Jr. - M.E.

RISOLETA SARAIVA DE MELO
Gerente

JOSÉ MAURÍCIO RIBEIRO JÚNIOR
Ccordenador da Comissão de Análise e Julgamento de Licitação
(Of. n9 48/98)

(Of. n9 49/98)-

Regional de Produção e Coinercialização do Amazonas
AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Torna público as Inexigibilidades de Licitações. 1)IN-29029/98, objeto:
treinamento especifico de operadores de painel de controle; Valor: R$
26.037,20 (Vinte e seis mil, trinta e sete reais e vinte centavos),
caracterizada no Inciso II do Artigo 25 da Lei 8.666/93 de 21.06.93,
ratificada,
conforme CI
devidamente
justificada,
aprovada
e
MEAAC/011/98. 2)IN-29030/98, objeto: treinamento especifico de
operadores de caldeira; Valor: R$ 17.358,13 (Dezessete mil, trezentos e
cinquenta e oito reais e treze centavos), caracterizada no Inciso II do
Artigo 25 da Lei 8.666/93 de 21.06.93, devidamente justificada,
aprovada e ratificada, conforme CI MEAAC/013/98.
DEMOSTENES TEIXEIRA CAVALCANTE
Gerente Divisão de Suprimento

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N9 29013/98
A Eletronorte através da Regional de Produção e Comercialização do
Amazonas, torna público que: 1)TP-29013/98, empresa vencedora: S.M. de
A. Rodrigues; item 01; CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço; VALOR
TOTAL: R$ 35.520,00, cujo aviso de licitação foi publicado no D.O.U. no
dia 12.02.98.
LUIZ BRAGA DE ARAUJO
Gerente Departamento de Administração
(Of. n9 49/98)

Regional de Produção e Comercialização de Tucurui
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS CTC-05-24011/98
Objeto: prestação de serviços de manutenção das estruturas de terra e
rocha das barragens e diques, e da manutenção/conservação das areas
verdes da vila residencial da uhe-tucurui; apresentação dos documentos
de habilitação: 24.03.98; apresentação das propostas: 27.03.98; data
da abertura das propostas: 03.04.98 as 09h00, no endereço rodovia br
421 7cm 13 - uhe - tucurui - pa - divisão administrativa, os editais
poderão ser obtidos no endereço acima ou solicitado atraves de fax
(091) 787 7126 - maiores informações poderão ser obtidas atraves do
fone (091) 787 7142.

Centrais Geradoras do Sul do Brasil S/A
EXTRATOS DE CONTRATOS
LICITAÇÃO n° 32271184 RLM. MODALIDADE. Tomada de Preços. TIPO: Menor preço. CONTRATO n°
32272385. CONTRATADA. Aços Globo Ltda. OBJETO. Fornecimento de barras chatas/redondas ferrosas.
VALOR TOTAL. RS 7.068,50. PRAZO DE VIGÊNCIA. 10 dias úteis. DATA DA ASSINATURA: 20/11/97.
SIGNATÁRIOS. Moacir Jesus P. Barragana-Gerente da RSC e Renato Rodrigues-Gerente da CASC pela
ELETROSUL e Edson Rodrigues Barbosa, pela contratada.//LICITAÇÃO n° 32271184 RLM. MODALIDADE:
Tomada de Preços. TIPO, Menor preço, CONTRATO n° 32272387. CONTRATADA: Maurano & Maurano Ltda.
OBJETO: Fornecimento de barras sextavadaskedondas ocas não ferrosas. VALOR TOTAL: R$ 11.43 1,90.
PRAZO DE VIGÊNCIA. 30 dias. DATA DA ASSINATURA: 20/11/97, SIGNATÁRIOS: Moacir Jesus P.
Barragana-Gerente da RSC e Renato Rodrigues-Gerente da CASC pela ELETROSUL e Alexandre Maurano, pela
contratada//LICITAÇÃO n° 32270625 RH. MODALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor preço.
CONTRATO n° 32272037. CONTRATADA: USIPE-Ind. e Com. de Peças Ltda. OBJETO: Fornecimento de
esferas de moagem e segmento tipo anel. VALOR TOTAL: R$ 133.144,20. PRAZO DE VIGÊNCIA: 100 dias.
DATA DA ASSINATURA: 20/11/97. SIGNATÁRIOS: ' Mareio P. Zimmermann-Diretor de Produção e
Comericalização de Energia e Moacir Jesus P. Barragana-Gerente da RSC pela ELETROSUL e Emir Luiz Bressan,
pela contratada.//LICITAÇÃO n° 32271218 JFC. MODALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor preço.
CONTRATO n° 32272493. CONTRATADA: Kartem Comercial Ltda. OBJETO: Fornecimento de gazetas de
amianto. VALOR TOTAL: R$ 17.167,21. PRAZO DE VIGÊNCIA: 25 dias. DATA DA ASSINATURA:
13/01/98. SIGNATÁRIOS: José Carlos Cauduro Minuzzo-Gerente da RSC pela ELETROSUL e Ricardo Karolis,
pela contratada./LICITAÇÃO n° 32271218 JFC. MODALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor preço.
CONTRATO n°32272494. CONTRATADA: Adair Luiz Bierhals & Cia. Ltda. OBJETO: Fornecimento de gaxeta
amianto e gaxeta teflon. VALOR TOTAI.. R$ 17.353,90. PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias. DATA DA
ASSINATURA: 13/01/98. SIGNATÁRIOS: José Carlos Cauduro Minuzzo-Gerente da RSC pela ELETROSUL.4
Adair Luiz Bierhals, pela contratadal/LICITAÇÃO n° 32271218 JFC. MODALIDADE: Tomada de Preços. TIPO:
Menor preço. CONTRATO n° 32272492. CONTRATADA: Delta Leonis Comercial Ltda. OBJETO: Fornecimento
de gaxeta de amianto. VALOR TOTAL: R$ 3.658,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias. DATA DA
ASSINATURA: 13/01/98. SIGNATÁRIOS: José Carlos Cauduro Mintizzo-Gerente da RSC pela ELETROSUL e
Sérgio Duarte Ferreira, pela contratadaRLICITAÇÃO n° 32278350 RLM. MODALIDADE: Tomada de Preços.
TIPO: Menor preço. CONTRATO n° 32788004. CONTRATADA: T & J Engenharia e Serviços Ltda. OBJETO:
Serviços de manutenção eletromecânica dos transportadores de correia das Unidades de Produção Jorge Lacerda A,
B e C. VALOR TOTAL: R$ 89.928,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 dias. DATA DA-ASSINATURA: 30/01/98.
SIGNATÁRIOS: Luiz G. S. Fagundes-Diretor de Operação e José Carlos C. Minuzzo-Gerente do Departamento de
Geração Térmica pela GERASUL e Jarbas Ferreira da Silva Filho, pela contratada.//LICITAÇÃO n° 32271184
RLM. MODALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor preço. CONTRATO n° 32272384. CONTRATADA:
Sidersul Produtos Siderúrgicos Ltda. OBJETO: Fornecimento de barras chatashedondastsextavadas ferrosas.
VALOR TOTAL: R$ 18.681,56. PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias, DATA DA ASSINATURA: 20/11/97.
SIGNATÁRIOS: Moacir Jesus P. Barragana-Gerente da RSC e Renato Rodrigues-Gerente da CASC pela
ELETROSUL e Trilio Francisco Jaconi, pela contratadaRLICITAÇÂO n° 32271184 RLM. MODALIDADE:
Tomada de Preços. TIPO: Menor preço. CONTRATO n° 322723 86. CONTRATADA: Sóbarra Distribuidora de
Metais Ltda. OBJETO: Fornecimento de barras redondas ferrosas/sextavadiss e barras redondas/sextavadas não
ferrosas. VALOR TOTAL: R$ 58.542,20. PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias. DATA DA ASSINATURA:
08/01/98. SIGNATÁRIOS: Luiz G. S Fagundes-Diretor de Produção e Comercialização de Energia e José Carlos
C. Minuzzo-Gerente da RSC pela ELETROSUL e Cesar Viana, pela contratada.

AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Diretor de Produção e Comercialização de Energia através da DDP n° 0002/98 ratifica a lnexigibilidade de
Licitação para o fornecimento de peças de reposição para bomba MC100/10, série 146.588/589 com a empresa
Sulzer do Brasil S.A., através da Ordem de Compra n° 32272248, no valor de R$ 11.174,99, conforme parecer do
Departamento Jurídico, nos termos do Art. 25, Inciso Ida Lei 8.666/93.

JOSE CARLOS DE CASTRO
Gerente Regional
(Of. n9 49/98)

Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A
:VISO DE LICITAÇÃO
A ELETROSUL torna público que nos termos da Lei n" 8.666 de 21.06.93 realizará licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS n° 330810001 / OBJETO: Prestação de Serviços de Vigilãncia Patrimonial Armada na
Regional de Transmissão do Mato Grosso do Sul e Subestação de Campo Grande / PARTICIPAÇÃO: de Empresas
Nacionais, cadastradas ou que venham se cadastrar para o objeto desta licitação na classe ,:.oinercial de sers, iço CCS
n` 08006300 'TIPO DE LiciTA0o Menor Preço ' DOCUN1EN'TAÇÃO. O Edital contendo as instruções e
condições para participação está à disposição dos interessados no seguinte endereço Centrais Elétricas do Sul do

O Diretor de Operação através da DOO n° 0002/98 ratifica a Dispensa de Licitação para o fornecimento de
madeiras para confecção de andaimes com a empresa Cardozo-Incl, COM. e Transportes Ltda., através da Ordem de
Compra n°32272045. no valor de R$ 12.686,20, conforme parecer do Departamento Jurídico, nos termos do Art.
24, Inciso IV da Lei 8.666/93.
LUIZ G.S.FAGUNDES
AVISOS DE LICITAÇÃO
TONADA DE PREÇOS NO 32 7 8 0079RH
A GERASUL toma público que, nos termos da Lei n° 8.666, de 21.06.93, realizará licitação na modalidade de
TOMADA DE PREÇOS n° 32780079 RH. OBJETO. Fomecimento de chapa expandida losangular, chapa fina
estrutural, chapa grossa de piso, chapa grossa uso estrutural e chapa zincaria fina. PARTICIPAÇÃO. Empresas
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nacionais cadastradas ou que venham se cadastrar para o objeto desta licitação nas classes comerciais de materiais(CCM's no s 3577-7, 3583-1, 3584-0, 3566-1, 3579-3). TIPO DE ucrrAçÃo: Menor preço.
DOCUMENTAÇÃO: O Edital contendo as instruções e condições para participação está à disposição dos
interessados no seguinte endereço: Departamento de Geração Térmica-DGT, Setor de Compras-SECON4, Av. Paulo
Santos Mello, s/n, Capivari de Baixo-SC. CEP: 88745-000. Fone: 048-623-1011, ramal: 2025. Fax: 048-623-1542.
O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ocorrerá até o dia 26/03/98 às 17:30 horas es ABERTURA se dará no dia
02/04/98 às 15:00 horas, no endereço acima.

Furnas Centrais Elétricas S/A

f"

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
1 Ref IL.DAN G.0006.98. 2.0bjeto. Sobressalentes p/ bomba de combustível. 3.Nome da Empresa: Riai.
4.Valor Global: R$ 5,296,26. 5.Dispositivo Legal: Artigo 24 Inciso IV, conforme parecer da Consultoria
Jurídica. 6. Observação . O prazo de interposição de recurso será contado a partir da data desta publicação,
quando os autos do processo estarão com vista franqueada aos interessados.

TOMADA DE PREÇOS N°32780083 RH
A GERASUL toma público que, nos termos da Lei n° 8.666, de 21.06.93, realizará licitação na modalidade de
TOMADA DE PREÇOS n° 32780083 RH. OBJETO: Fornecimento de óleo lubrificante e graxa lubrificante.
PARTICIPAÇÃO: Empresas nacionais cadastradas ou que venham se cadastrar para o objeto desta licitação nas
classes comerciais de materiais-(CCNI's n os 3487-8, 3484-3, 3464-9). TIPO DE LICITAÇÃO
. Menor preço.
DOCUMENTAÇÃO O Edital contendo as instruções e condições para participação está à disposição dos
interessados no seguinte endereço: Departamento de Geração Térmica-DGT, Setor de Compras-SECOM, Av. Paulo
Santos Mello, s/n, Capivari de Baixo-SC. CEP: 88745-000. Fone: 048-623-1011, ramal: 2025. Fax: 048-623-1542.
O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ocorrerá até o dia 26/03/98 às 17:30 horas e a ABERTURA se dará no dia
01/04/98 às 15:00 horas, no endereço acima.

TOMADA DE PREÇOS n°32780111 RH
A GERASUL toma público que, nos termos da Lei n° 8.666, de 21.06,93, realizará licitação na modalidade de
TOMADA DE PREÇOS n° 32780111 RH. OBJETO: Fornecimento de peças fundidas e usinadas, sob encomenda
conforme segue: carcaça da boca inspeção, carcaça interna e difusor do sistema extração cinza úmida; carcaça
frontal e carcaça traseira do sistema de extração cinza seca; defletor tipo carvão; diafragma para bomba dosadora
de carvão; martelo para triturador de cinza; suporte do martelo; polia do sistema de extração cinza úmida esteira;
roda dentada; roda dentada bipartida; tala para esteira de cinza; triturador de cinza. PARTICIPAÇÃO: Empresas
nacionais cadastradas ou que venham se cadastrar para o objeto desta licitação nas classes comerciais de materiais(CCM's nos 0392-1, 9910-4, 0265-8, 0264-0, 0402-2, 0795-1). TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço.
DOCUMENTAÇÃO: O Edital contendo as instruções e condições para participação está á disposição dos
interessados no seguinte endereço: Departamento de Geração Ténnica-DGT, Setor de Compras-SECOM, Av. Paulo
Santos Mello, s/n, Capivari de Baixo-SC. CEP: 88745-000, Fone: 048-623-1011, ramal: 2025. Fax: 048-623-1542.
O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ocorrerá até o dia 26/03/98 às 17:30 horas e a ABERTURA se dará no dia
02/04/98 às 1'6:30 horas, no endereço acima.
JOSÉ CARLOS CAUDURO MINUZZO
Gerente do Departamento de Geração Térmica

AVISO DE LICITAÇÃO
1 CO APR T 015 98 2. FURNAS torna público que realizará licitação, na modalidade Concorrência para
a contratação dos serviços de locação de veículos nas áreas de atuação do Departamento do Património
Imobiliário - DPI.T, nas regiões Centro-Oeste e Sudoeste. 3. Regime de Execução: Empreitada por preço
unitário. 4. Tipo de Licitação: Menor preço. 5. O Edital poderá ser consultado e obtido mediante
pagamento da taxa de R$ 10,00 a partir desta data na Central de Atendimento ao Fornecedor - CAF,
localizada à Rua São João Batista, 60 - Térreo - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ, das 09:00 às 16:00 horas.
6. A documentação de habilitação e a proposta deverão ser entregues às 15:00 horas do dia 13/04/98, na
Rua Real Grandeza, 219 - 8° andar - bloco A - Auditório "B" - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ, ocasião em
que será iniciada a abertura dos envelopes da documentação de habilitação.
ROBERTO DE SOUZA CASTILHO
Chefe da Assessoria de Acompanhamento de Projeto e Concorrência

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
1 Licitação N° CS.DRP.0.0002.98. 2. Nome da Empresa: Asea Brown Boveri Ltda. 3. Objeto:
Recuperação de 01 transformador de corrente do Departamento de Produção Paraná - DRP.O. 4. Valor
Global: R$ 38.000,00. 5. Critério de Julgamento: Menor valor global.
JOSÉ MAURÍCIO ZARONI
Chefe do Departamento de Produção Paraná

1. Licitação N° CS.DSGS.0.002.98. 2. Nome da Empresa: Dima Construções e Serviços Ltda. 3. Objeto:
Manutenção e conservação de áreas gramadas, áreas de mato/jardins, coçada de mato e limpeza de
canaletas na Subestação de Guarulhos - STGA.O. 4. Valor Global: R$ 47.995,00. 5. Critério de
Julgamento: Menor preço.

AVISOS DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 32788007PTD

•

•

A GERASUL torna público a REVOGAÇÃO da licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS n° 32788007
PTD, referente ao Aviso de Edital publicado no Diário Oficial da União - DOU n° 24, pag.55, seção 3 em 04/02/98,
tendo pcir objeto serviços de Medicina no Ambulatório Médico do Departamento de Geração Térmica.
RODRIGO BALSINI HUBBE
Coordenador da Comissão de Análise e Julgamento

I. Licitação: NI' CS .ESP.G. 0033.98. 2. Nome da Empresa: Diana Paolucci S/A Ind. e Com. Ltda. 3,
Objeto: coroa diamantada. 4. Valor Global: R$ 5.111,75. 5. Critério de Julgamento: Menor Preço. 6.
Requisição / Item: 296-00971/ 001, 002.
ALVARO JOSÉ STALLONE ARANTES
Chefe do Escritório de Representação de São Paulo

TOMADA DE PREÇOS N° 32271600
Af.:GER:ASUL toma.público a-REVOGAÇÃO da licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS n°32271600
RH, referente ao Aviso de Edital publicado no Diário Oficial da'União - DOU n° 39, pag.57, seção 3 em 27/02/98,
tendo por objeto o fornecimento de peças fundidas sob encomenda, conforme segue: Dl bocal, 36 segmentos de
moagem, 04 carcaças frontais e 03 carcaças traseiras (CCM-9910-4), 03 bocais (CCM-0753-6), 15 defletores
(CCM-0392-1), 06-diretrizes (CCM-0394-8);01 rotor bomba água, 05 rotores bomba rec.condensado (CCM-03948) 04 rotores bomba anti-incêndio rede hidrantes (CCM-0388-3), 01 cubo do acoplamento (CCM-0391-3).

HÉLIO PINCELLI
Chefe da Divisão de Serviços Gerais

(Of. n9 54/98)

JOSÉ CARLOS CAUDURO MINUZZO
Gerente do Departamento de Geração Térmica

Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear
RESULTADOS DE JULGAMENTOS

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N9 32278067PTD
A GERASUL toma público o Resultado do Julgamento da HABILITAÇÃO PRELIMINAR da Concorrência n°
32278067 PTD. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. OBJETO: Permissão de uso remunerado do refeitório para
fornecimento de lanches e refeições. EMPRESA HABILITADA: Ana Aparecida Volpato De Pieri-ME. A
ABERTURA DAS PROPOSTAS das empresas habilitadas ocorrerá no dia 19/03/98 às 14:00 horas.
PAULO TAVARES DIAS
Coordenador da Comissão de Análise e Julgamento 'de Licitação

1. Convite N°. C04.047/98 (Angra II). 2.Nome da Empresa Vencedora: Munters Brasil Ind. e Com.
Ltda. 3.0bjeto: Cilindro Higroscópico 4,Valor Global da Contratação R$35.643,24 5.Critério de
Julgamento: Menor Preço 6.0utras Informações: Doe Mat 35.062 item 01.
1 Convite N° CO4 056/98 (Angra II) 2.Nome da Empresa Vencedora: Lumobrás Importação Comércio
e Indústria Ltda 3 Objeto . Molykote G 4.Valor Global da Contratação R$2.815,80 5.Critério de
Julgamento: Menor Preço 6.0utras Informações: Doe Mat 35.291 item 01.
I. Convite N°. C04.058/98 (Angra II). 2,Nome da Empresa Vencedora: Reax Indústria e Comércio Ltda.
3.0bjeto: Reaxdur 600 4.Valor Global da Contratação R$19.740,00 5.Critério de Julgamento . Menor
Preço 6.0utras Informações: Doe Mat 35.321 item 01.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS N9 3 278 8 006PTD

ÁLVARO GAMA DE OLIVEIRA
"Çerencia de Administração de Materiais

A GERASUL toma público o Resultado do Julgamento de Proposta da Licitação na modalidade de TOMADA DE
PREÇOS e 32788006 PTD. OBJETO: Serviços de limpeza, conservação e ajardinamento nas instalações da Usina
Termelétrica de Alegrete. JULGAMENTO: menor preço. EMPRESA VENCEDORA: Higisul Limpeza e
Conservação Ltda.

(Of.. n9 47/98)

BENTO FERNANDES FILHO
Coordenador da Comissão de Análise e Julgamento de Licitação

Companhia Ilidro Elétrica do São Francisco
TOMADA DE PREÇOS NI' 32288023 PTD
A GERASUL torna público o Resultado do Julgamento de l'roposta da Licitação na modalidade de TOMADA DE
PREÇOS n° 32288023 PTD. OBJETO: Serviços de recuperação do estator do motor da bomba de alimentação A
da Unidade 4 da UTLA.. JULGAMENTO: menor preço. EMPRESA VENCEDORA: SEMAGE - Manutenção
Industrial Ltda..
RODRIGO BALSINI HUBBE
(Ofs. n9s 29, 31 e 32/98)
Coordenadorda Comissão de Análise e Julgamento de Licitação

FXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
CT-E-01.98.0140.00; Data de Emissao: 27.02.98; Objeto: Servicos de
copa, limpeza e zeladoria, do predio da DRJP-II; Effipresa Contraradà_:
RH-Construcoes Comercial Ltda; Valor: R$ 19.177,20; Licitacao: Convite
No. CV-E-01.98.0140; Signatarios: Jose Carlos de Lima-Chefe do Servico
de Compras e Contratacoes de Paulo Afonso-SPCC e Silvio Roberto Camelo
de Franca-Chefe da Divisao Regional de Suprimento de Paulo Afonso-DRSP.
(Of. 1.17 242 4e;
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CT-E-92.7.1620.01 DATA DA ASSINATURA: 18.02.98. OBJETO: Acrescentar
quantitativos na Tabela de Preços e Dados Básicos. EMPRESA CONTRATADA:
Vinha Transportes Pesados Ltda. SIGNATÁRIOS: Marcos Barros Bezerra - Chefe
do DCC e Methódio Varejão de Godoy-Chefe da DECT.
CT-I-92.7.6150.01. DATA DA ASSINATURA: 18.02.98. OBJETO: Prorrogar o prazo
de vigência até 06/04/98. EMPRESA CONTRATADA: Sérgio Balaban. SIGNATÁRIOS:
Methódio Varejão de Godoy - Chefe da DECT e Valdeildo Fagundes de Oliveira
- Respondendo pelo Chefe da DECT.
CT-E-92.7.7410.00. DATA DA ASSINATURA: 17.12.98. OBJETO: Serviços de
manutenção corretiva de um estabilizador de tensão. EMPRESA CONTRATADA:
Mapros Ltda. VALOR: R$ 4-600,00. LICITAÇÃO: Dispensa Previsto no Art. 24
Inciso I, da Lei 8.666/93. SIGINATÁRIOS: Methódio Varejão de Godoy - Chefe
da DECT e Valdeildo Fagundes de Oliveira - Respondendo pelo Chefe da DECT.
CT-E.92.98.0290.00. DATA DA ASSINATURA: 20/02/98. OBJETO: Contratação do
artistá plástico. EMPRESA CONTRATADA: Paulo Roberto Barbosa Bruscky. VALOR:
R$ 44:800,00. LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação previsto no Art. 25 da Lei
8.666/93. SIGNATÁRIOS: Marcos Barros Bezerra - Chefe do DCC e e Methódio
Varejão de Godoy - Chefe da DECT.
CV-I-92.98.0250.00. DATA DA ASSINATURA: 20/02/98. OBJETO: Treinamento em
proteção, Diretrizes Operativas de proteção, Sistema de análises de Redes SAR. Paralelismo de transformador e empreendimentos específicos. EMPRESA
CONTRATADA: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da. Universidade Federal de
Pernambuco - FADE. VALOR: R$ 491.712_,-00. LICITAÇÃO: Previsto no Art. 116 da
Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Marcos Barros Bezerra - Chefe do DCC e Methódio
Varejão de Godoy-Chefe da DECT.

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOG: TP-90.98.0070 - Objeto: óleo mineral isolante;
Recebimento das Propostas: até as 17:00 h do dia 31/03/98; Abertura das
Propostas: as 15:00 h do dia 06/04/98; Aquisição do Edital: até
.26/03/98, no horário das 8:30 h as 11:00 h e das 14:00 h as 16:30 h,
mediante o pagamento de R$ 15,0C (quinze reais) no endereco:
Divisão
de Compras DECP, Rua Delmiro Gouveia, 333 - Bloco "B" - Sala 8303 Bongi - Recife/PE - CEP 50761-901; Fone: (081) 445-1011 - ramal 2554:
Fax (081) 227-2607; Telex (081) 1350.
JOSÉ ALFREDO FILHO
Chefe da Divisão de Compras
(Of. n9 246/98)

AVISO DE REVOGAÇÃO
CV-9G.98.01Er
Objeto: Aquecedor de Indução; Revogaaa de acordo com o
artigo 49 da Lei 8.666.
JOSÉ ALFREDO FILHO
Chefe da Divisão de Compras
(Of. n9 244/98)

(Of.. n9 240/98)

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
AVISOS DE ADIAMENTOS
--- A CHESF informa que a Cohcorréncia Nacional - CN . 90.7.1290, cujo objeto
é Sistema de supervisão de imagens, publicada no D.O.U. em 19/01/98 Secão 3 - pág. 848, fica adiado o recebimento das propostas 'e a
abertura dos invólucros que contém a Documentacão da Habilitação
Preliminar do dia 10/03/98, para o dia 23/03/98 as 15:0 .0 horas.

Cçnw:te
0020. Cbjato: Aquisição de válvulas de alivio. Empresa Vencedora: ~J.7tWICA 1.Prfr . r."(E. 1412. OPERNIRIZES. Valor: R$ 20.020, 00, Critério de Julgamento: Menor
rleçr

(Of. n9 256/98)

(Of. n9 251/98)

A CHESF informa que a Tomada. de Preços - TP-90.98.0060, cujo objeto são
PAINÉIS, publicada no D.O.U. em 18.02.98 - Seção 3, pãg. 40, fica
adiado o recebimento das propostas do dia 11.03.98 para o dia 25.03.98,
e a abertura das propostas do dia 17.03.98 para o dia 31.03.98, às
15:00 horas, e que o prazo de venda fica prorrogado até o dia 19.03298,
no horário das 8:30 h as 11:30 h e das 14:00 h às 16:30 h mediante o
pagamento de R$ 115,00 (cento e quinze reais) no endereço: Divisão de
Compras - DECP, Rua Delmiro Gouveia, 333 - Bloco "B , - Sala 8303 Bongi - Recife/PE - CEP 50761-9-01; Fone: (081) 445-1011 - ramal 2554:
Fax (081) 227-2607; Telex (081) 1350.
NILDA SALGADO
Assessora de Superintendência de Suprimento
(Of. n9 256/98)

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CD-92.98.0420 . Objeto:Serviços de Geração de Sinal de Televisão - TV
Executiva, para Solenidade de Comemoração dos 50 anos da CHESF
Empresa:RADIOBRÁS . Valor R$ 63.670,00 (sessenta e três mil, seiscentos e
setenta reais). Fundamento Legal: Artigo 24 - Inciso VIII da Lei 8.666/93.
Aprovada Pelo Diretor Presidente e Ratificada pela Diretoria Plena.
METHODIO VAREJÃO DE GODOY
Chefe da Divisão de Contratações
(Of. n9 259/98)

AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CD-92.98.0410. Objeto:Contratação de um Show com o cantor Morais Moreira para
comemoração pelos 50 anos da CHEsF. Empresa Contratante:UNIVERSO EDIÇÃO,
GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA. Valor R$ 8.000,00 (oito mil reais). Fundamento
Legal: Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93. Aprovada pelo Diretor
Presidente e Ratificada pela Diretoria Plena.

BENEDITO CESAR DRUMOND DO NASCIMENTO
Chefe da Divisão de Suprimentos de São Paulo

Convite no. CV-03.98.0180;Objeto:Aquisicâo de Fardamento; Empresas
Vencedoras: LOTEI - CBN COMERCIAL BAHIANA DE NEGOCIOS LTDA; Valor:
R$ 9.100,80; LOTE II - RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA; Valor:
R$ 519,75; Criterio de Julgamento: Menor Preço.
JOSÉ DE SOUZA ROCHA
Chefe da Divisão Regional de Suprimentos
(Of. n9 241/98)

TP-90.7.2750 - Objeto: Gás Hexafluoreto de Enxofre; Critério de
Julgamento: Menor Preço; Firma Vencedora: Air Products Gases
Industriais Ltda - item único; Valor Global da Contratação: R$
174.900,00;
JOSÉ ALFREDO FILHO
Chefe da Divisão de Compras
(Of. n9 244/98)
Tomada de Preços No. TP-92.7.7770. Objeto: Manutenção Corretiva em
Equipamentos de Informática da CHESF. Empresa Vencedora: MANTEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. Valor: R$ 120.672,00 (cento e vinte mil,
seiscentos e setenta e dois reais). Critério de Julgamento: Técnica e
Preço.
Tomada de Precos N2 TP-92.7.7810. Objeto:Execução dos Serviços de Obres
Civis e Montagem Eletromecânica para Construção de 02 (dois) EL'S - 69 kV,
trafo de 69/13,8 kV da SE - Pirapama/PE. Empresa vencedora:J.M.E.
Engenharia Ltda . Valor: R$ 273.778,68 (duzentos e setenta e três mil,
setecentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) . Critério

de julgamento: Menor Preço Global.

METHODIO VAREJÃO DE GODOY
Chefe da Divisão de Contratações

(Of. n9 259/98)

(Of. n9 243/98)

ÇD-92.98.0440. Objeto:contratação de Show com o Quinteto Violado em
Comemoração do aniversário da CHEsF„ Empresa Contratante:FUNDAÇÃO QUINTETO
VIOLADO. Valor R$ 9.000,00 (nove mil reais). Fundamento Legal: Artigo 25,
Inciso III, da Lei 8.666/93. Aprovada pelo Diretor Presidente e Ratificada
pela Diretoria Plena.

Tomada de Precos No. TP-E-01.98.0070; Objeto: Limpeza, zeladoria e
conservacao em geral, no Hospital Nair Alves de Souza-HNAS; Empresa
Vencedora: Juaservice-Juazeiro Servicos de Limpéza e Conservacao Ltda;
Valor: R$ 99.873,28; Criterio de Julgamento: Menor Preco;
SILVIO ROBERTO CAMELO DE FRANCA
Chefe da Divisão Regional de Suprimentos de Paulo Afonso

(Of. n9 259/98)

(Of. n9 242/98)

CD-92,98.0430. Objeto:Contratação de Show - Antúlio madureira e sua Orquestra
Perré Bumbá. Empresa Contratante:ARTEs MADUREIRA. Valor R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Fundamento Legal: Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93. Aprovada
pelo Diretor Presidente e Ratificada pela Diretoria Plena.
METHODIO VAREJÃo 1)t GODOY
Chefe da Divisão de Contratações
(Of. n9 259/98)

•

Petróleo Brasileiro S/A
Gerência de Administração São Paulo
EXTRATO DE CONTRATO
AFM 710.16.0336/98. PCM 285.75.0119/97. Contratada: Carborundum do Brasil Ltda. Objeto: 50.000
Kg. concreto refratário, tipo denso, antierosivo, classe B, convencional. Enquadramento: Lei 8666/93,
art. 23 Inciso 11-13. Cód. aplic. desembolso: R9017. Valor: R$ 268.950,00. Data de assinatura: 03/03/98.
Prazo: 114 dias.

(Of. n9 3.135/98)
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AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 710.051.0226/98

Objeto; motor elétrico de indução, trifásico, 2400 V, 3550 RPM, 250 HP. PCM 270 20.0102/98. Tipo de
licitação: menor preço. Data de entrega das propostas: nf é 30/03/98; às 09h, quando terá inicio a
abertura das propostas.

SEÇÃO 3
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AVISOS DE CADASTRAMENTO

O Serviço de Material comunica os requisitos para a qualificação técnica de fabricante de válvula
esfera submarina. ISO 9002; Tradição de fornecimento; homologação de produto. A instrução para a
homologação de produto pode ser obtida no SERMAT/DICAT/SECAT 1, telefone 534 2695.
(Of. n9 126/98)

TOMADA DE PREÇOS N9 710.052.0266/98

Objeto. extintor de incêndio sobre rodas e cilindro com nitrogênio. PCM 160.66,0004/98. Tipo de
licitação: menor preço. Data de entrega das propostas: até 26/03/98; às 09h, quando terá inicio a
abertura das propostas.

TOMADA DE PREÇOS N9 710.052.0267/98

Objeto: sobressalentes para guincho SKAGITT. PCM 160 49.5028/97. Tipo de licitação, menor preço.
Data de entrega das propostas; até 27/03/98, às 10h, quando terá inicio a abertura das propostas.

TOMADA DE PREÇOS N9 710.054.0138/98

Objeto; válvula esfera, aço carbono, duplo bloqueio, c/ atuador elétrico. PCM 315.71.4001/98. Tipo de
licitação. menor preço. Data de entrega das propostas' até 27'03;98, às 10h, quando terá inicio a
abertura das propostas.
Endereço para consulta e/ou obtenção do Edital e entrega das propostas: Rua dos Ingleses, 380 - São
Paulo - SP, das 08 às 17h.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

A PETROBRAS informa os requisitos para cadastramento de fornecedores de microcomputadores
padrão PC, que passam a-vigorar a partir de março de 1998:
1 - Deverão ser comprovados fornecimentos anteriores para no mínimo 2 (dois) clientes, cujas
quantidades sejam de, no mínimo, 200 (duzentos) microcomputadores da família "Pentium",
informando necessariamente as quantidades fornecidas, as características dos equipamentos
fornecidos, a sua origem, os clientes, as datas dos fornecimentos e as pessoas de contato destes
clientes.
2 - Deverão ser apresentados cartas de referência dos clientes acima citados, analisando do
desempenho dos produtos e serviços de atendimento técnico durante o período de garantia dos
fornecimentos.
3 - Deverá ser apresentado o Certificado ISO 9002 do fabricante dos equipamentos.
4 - O pretendente ao cadastro deverá apresentar declaração garantindo que os equipamentos a serem
fornecidos foram testados e aprovados pela Microsoft, nos ambientes Windows 95 e Windows NT, e
que constam da lista da "microsoft hardware quality lab (HCL)", categoria system/desktop
uniprocessor, disponibilizada na internet, no site da microsoft.
5 - Em caso de revenda ou distribuição a carta de credenciamento emitida pelo fabricante deverá
informar a disponibilização, pelo fabricante, das peças necessárias a mantuenção corretiva durante o
período de garantia dos equipamentos,
Esta publicação substitui todas as publicações anteriores.
JOSÉ DUARTE DA SILVA
Chefe do Setor de Habilitação e Cadastro

(Of. n9 3.136/98)
(Of.. n9 133/98)

Serviço de Engenharia
AVISO DE ADIAMENTO

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORR2NCIA

CONCORRÊNCIA N° 183.9.034.98-0
Serviços de reforma e ampliação (REVAMP) de instalações do Gasoduto do Nordeste (Nordestão), tais como.
City-Gates, Estações de Redução de Pressão/Medição de consumo e Retificadores, visando prepará-lo para
receber o Sistema de Controle e Aquisição de Dados - SCADA) a execução de projeto, construção, montagem,
pintura, condicionamento, testes e pré-operação das instalações construídas, com fornecimento e transporte de
todos os materiais, ao longo do Gasoduto, saindo de Guamaré, no estado do Rio Grande do Norte, até o
DTNEST no Porto de Suape na cidade do Cabo, no estado de Pernambuco, conforme definido no Memorial
Descritivo, pelo prazo de 180 dias corridos, sob o regime de preços unitários, por menor preço, de acordo com a
Lei n°8.666 de 21/06/93. Consulta e/ou aquisição do Edital: a partir de 6/02/98, Av. Leite Barbosa s/n, Esplanada
do Mucuripe, Fortaleza/CE, fone (085) 266 3318 Valor do Edital R$ 200,00. O recebimento das propostas e
início da abertura dos envelopes fica adiado para 24/03/98, às 9:00 h, na Sala d .e Reuniões do SEGEN/CONESE.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
(Of. h9 65/98)

A PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE MATERIAL TORNA
PÚBLICO O EDITAL DE CONCORRÊNCIA - SERMAT/DICOP/SECOP 5 - NÚMERO DO EDITAL:
75.013/98 (PCM 210.78.0001/98).
OBJETO/RESUMO: Conjunto-moto-bomba.
Data de recebimento e abertura das propostas- 15/04/98, às 10:00 horas, na sala 602 K, no endereço:
Av República do Chile, 65 -62 andar do EDISE - Centro - Rio de Janeiro/RJ.
Para informações adicionais: Tel. (021) 534-1602 - FAX: (021) 534-3832.
Valor do Edital: R$ 100,00 (cem reais).
O Edital encontra-se a disposição para consulta no 62 andar na sala 602/E, do SERMAT, no
endereço acima.
Para compra do Edital: (SEACE/DISCOF), no endereço: Av. República do Chile, 65 - 42 andar - sala
402/E - Centro - Rio de Janeiro/RJ, Horário: 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas.

1

(Of. n9 130/98)

1
TOMADA DE PREÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 1.847.528.98

Objeto: Serviços de montagem elétrica para o CircUito Fechado de Cãmeras de TV da Refinaria Landulpho Alves RLAM.
Endereço p/Consulta/Aquisição do Edital. SEGEN/CONEST/SECONT - Rodovia BA-523, Km-04, Matanpe, São
Francisco do Conde-BA, a partir de 11/03/98, após prévia solicitação pelo telefone (071) 804-2857 e 804-2167.
Condição p/participação. Cadastramento no item 1.18.2.2.2 - Sistemas de Energia Elétrica - Sistemas Elétricos
Industriais - Instalações Terrestres em Áreas Classificadas, Grupos "A", "B" ou "C" do Cadastro de Serviços da
PETROBRAS.
Abertura das propostas: 27/03/98, às 9:00 horas.
Prazo: 120 dias.
Valor: R$ 70,00.
Regime: Preço Unitário.

A PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE MATERIAL TORNA
PÚBLICO A TOMADA DE PREÇOS - SERMAT/DIMPRE/SETRAN - NÚMERO: 540.52.026/98.
OBJETO/RESUMO: Transporte marítimo internacional de 4500 toneladas métricas de tubos de
revestimento - período de abril/98 a março/99 tendo como origem o porto de Antuerpia e destino-os
portos do Rio de Janeiro, Salvador e Manaus.
Poderão participar desta licitação empresas que estejam cadastradas na PETROBRAS e que atendam
a todas as condições exigidas para cadastramento até 03 (três) dias úteis anteriores à data do
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação para a Tomada de Preços.
Data de recebimento e abertura das propostas: 26.03.98, às 11:00 horas, na sala de , abertura de
propostas, localizada no 1 2 andar - sala 101, do EDISE à Av. República do Chile, 65.
Endereço para consulta/obtenção do Edital: Av. República do Chile, n2 65, posto avançado do
SERMAT - Tel: 021 - 534 3957 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.

FLAVIO FERNANDO CASA NOVA DA MOTTA
Coordenador da Comissão de Licitação

1

A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
(Of. n9 131/98)

(Of. n9 190.125/98)

1
Serviço de Material

Superintendência Executiva de Exploração e Produção
EXTRATO DO CONTRATO N9 101.2.127.97-8

AVISO DE ANULAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA - SERMAT/DIMPRE/SETRAN - EDITAL NÚMERO.
540.52.022/98 (PCM- 160.59.0051/96).
A PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - através do SERVIÇO DE MATERIAL, comunica aos interessados o
cancelamento total do referido Edital, devido a caracterização de emergência do transporte do
' material, com base no que dispõe o artigo 24, inciso IV da Lei 8666 de 21/06/93..
Aviso de licitação publicado em resumo no D.O.U. em 18/02/98, Seção 3, página: 42.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
(Of. n9 129/98)

OBJETO: Afretamento da embarcação FAR SANTANA.
CONTRATADAS: FARSTAD SHIPPING A/S e CONSUB S/A
MODALIDADE: Concorréncia.
VALOR DO CONTRATO: R$73.026.842,65
DATA DE ASSINATURA: 03-03-98
PRAZO: 2920 dias.
ENQUADRAMENTO: Lei 8666/93, art. 22, inciso I.
SIGNATÁRIOS: PETROBRAS: Luiz Eduardo G. Carneiro (Superintendente Executivo de Exploração e Produção
Sul-Sudeste) ; CONTRATADAS - FARSTAD: Sverre A Farstad e CONSUB: Paulo Mancuso Tupinambá (DiretorSuperintendente) e Mário Cesar Fernandes Alves (Diretor Administrativo-Financeiro).
(Of.. n9 89/98)
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SEÇÃO 3
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N9 10.0.009.98-6

OBJETO. Serviços de compressão de gás natural, incluindo o fornecimento, instalação, operação e manutençãc
do Sistema de Compressão de Gás do-Projeto de Produção por gas-lift em Riacho da Forquilha, no Muniçipio de
Apodi, no Estado do Rio Grande do Norte
REGIME DE EXECUÇÃO: Preço Unitário
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
CONSULTA E/OU OBTENÇÃO DO EDITAL: A partir de 11/03/98, na Av. República do Chile, 65, 11s andar - Sala
1101 -B-RJ, O Edital poderá ser obtido mediante o pagamento da taxa de RS 50,00 e da apresentação de carta
contendo dados da empresa (razão social, CGC, endereço completo, telefone, fax e nome de pessoa para
contato).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 14/04/98, às 10:00 horas, na Av. República do Chile, 65, 11 2 andar - Sala
1101-B, Rio de_Janeiro , RJ.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Tel' (021) 534-26-79 e 534-11-12
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
(Of. n9 33/98)

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Estando em confomsidade com a legislação pertinente, fica ratificada, em 05 de março de 1998, a presente Dispensa de
Licitação, enquadrada no Artigo 24, Inciso IV, da Lei no 8.666, conforme parecer da Assessoria Jurídica da PETROBRÁS,
para a contratação de recuperacau de oito bóias de atracação a fusos de Escon Construções e Montagens Lida, no valor de R$
64.000,00.(sessenta e quatro mil reais), pelo prazo de 35 dias.
REINALDO JOSÉ BELOTTI VARGAS

Gerente de Produção

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORR2NCIA N9 160.0.025.98-6
Objeto: Serviços de transporte de passageiros mediante locação de ônibus rodoviário por viagem, a serem executados no
trecho Macaé/Farol de São Tomé/Macaé, sob regime de preços unitários por uns prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias corridos, através de licitação tipo "menor preço".
Edital encontra-se à disposição para consulta e/ou obtenção na Gerência de Contratos da E&P - Bacia de Campos - Av. Elias
Agostinho, 665, Sala 105, Bloco B, em Macaé - RJ.
Recebimento das documentações e propostas no dia 13104/98, às 10:30 horas, na E&P - Bacia de Campos, ocasião cem-que será
iniciada a abertura dos envelopes de documentação.

Gerência de Exploração e Produção do Rio Grande do Norte e Ceará
EXTRATO DE CONTRATO
Tipo: Preço Unitário Número: 161.2:00998-3 -Contratantes: Petróleo Brasileiro S/A e-a Relevo Construções, Comércio e
Representações Lida Objeto' Locação dc caminhões para transporte de cargas diversas, em apoio às atividades da E&PRNCE. Enquadramento- Artigo 22, Inciso I, da Lei 8666/9 R Classificação Orçamentária- Investimento
Valor: RS 1.862.714,00. Data de Assinatura: 04/03/98 Prazo: 730 dias corridos, Signatários: João Newton Pereira dc
Castro, Gerente de Logística c-Sebastião Augusto Fernandes Neto, Diretor-Técnico

TOMADA DE PREÇOS N° 160.1.023.98-2
Objeto: Serviços de soldagem e caldeiraria, limpeza industrial e auxiliar na movimentação de cargas, a serem executados na
Plataforma P-VIII sob regime de preços unitários por um prazo de 250 (duzentos e cinquenta) dias corridos, através de
licitação tipo "menor preço". (Cadastro PETROBRÁS item 05.06.06)
Edital encontra-se à disposição para consulta sus obtenção na Gerência de Contratos da E&sP - Bacia de Campos . Av. Elias
Agostinho, 665, Sala 105, Bloco 13, em Macaé Ri. A aquisição da documentação será mediante apresentação de comprovante
de pagamento no valor de RS 18,00
Recebimento das documentações e propostas no dia 276198, às .14.00 horas, na E&P - Bacia de Campos, ocasião em que
será iniciada a abertura dos envelopes de documentação.

EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Número: 161.4.001.98-5 Participes: Petróleo Brasileiro S/A e SESI - Serviço Social da Indústria. Objeto: Desenvolvimento
do "Programa de Criança". Enquadramento: Artigo 116, Parágrafo I°, da Lei 8666/93. Data de Assinatura: 04/03/98.
Aporte Financeiro: RS 77.000,00. Prazo: 330 dias corridos. Signatários: Horácio Antônio Folly Lugon, Gerente Geral,
(PETROBRAS) c Othon Militão Júnior, Superintendente do Serviço Social da Indústria (SESI),
Número: 161.4.002.98-8 Participes: Petróleo Brasileiro S/A e ALINIENTAR Empresa de Abastectemnto Alimentar de
Natal. Objeto: Desenvolvimento do projeto "Plantando o Futuro". Enquadramento: Artigo 116, Parágrafo 1 0, da Lei
8666/93. Data de Assinatura: 05/03/98. Aporte Financeiro' RS 9494,60 Prazo' 270 dias corridos Signatários . Carlos
Eugênio Melro Silva da Ressurcição, (PETROBRAS) e lonc Macedo de Medeiros Salem, Diretora Presidente,
(ALIMENTAR).

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N°161.1.039.97-1
O julgamento das propostas, com base no critério "menor preço", importou na seguinte classificação.
1") Já Engenharia Ltda - R$ 1.423.933,72; 2°) SDM - BAHIA Engenharia Ltda - R$ 1.564.091,00;
3') CRI VEL Engenharia Ltda- R$ 1.767.721,01; 4') VIPETRO Vilmar Pereira Construções e Montagens
Petrolíferas Ltda - R$ 1.783.863,30; 5') CONAME Indústria e Comércio Ltda - R$ 2.777.599,48; 6')
ATM Engenharia Lida - R$ 2.932.796,60; 7') JAG Empreendimentos Ltda - R$ 3.069.701,60. A
adjudicação dos serviços dependerá de homologação da autoridade superior.

TOMADA DE PREÇOS N° 160.1.025.98-8
Objeto: Serviços de pintura, limpeza industrial, movimentação de cargas, locação, montagem e desmontagem de andaimes, a
serem executados em PETROBRAS-09 sob registe de preços unitários por um prazo de 463 (quatrocentos e sessenta e três)
dias corridos, através de licitação tipo "menor preço". (Cadastro PETROBRÁS item 05.26)
Edital encontra-se à disposição para consulta e/ou obtenção na Gerência de Contratos da E&.P - Bacia de Campos-- Av. Elias
Agostinho, 665, Sala 105, Bloco B, em Macaé - RJ. A aquisição da documentação será tnedianie apresentação de comprovante
de pagamento no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais
Recebimer.to das documentações e propostas no dia 27/03/98, às 09:00 horas, na E&P - Bacia de Campos, ocasião em que será
iniciada a abertura dos envelopes de documentação.

TONADA DE PREÇOS - 160.23.0054/98
Objeto: Protetor de rosca.
A entrega das propostas deverá ser feita pessoalmente no dia 26/03/98, às 14:00
horas, ocasião em que será iniciada a Abertura dos Envelopes ou enviadas pelos
Correios, devendo neste cano ser entregues a E4P-BC, até 03 (três) dias úteis antes
da Data de Abertura.
Edital (is) será ( ão ) fornecidos, pela E 4P-BC/GEMT/OCCM/ATFOR - Rod. Amaral
Peixoto, 11.000, Imboassica - Macaé-RJ ou solicitado (s) via fax (024)-773.6409).
O(•)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
(ofs. n9s 38 e 40/98)

(Of. n9 107/98)

Gerência de Exploração e Produção da Bahia
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 110.1.005.98-0/GEMINST
Objeto: Serviços Técnicos de Engenharia de Projetos na E&P-BA e E&P-SEAL. Prazo: 540 dias corridos.
Condição de Participação: Empresas cadastradas na PETROBRÁS no subitem 01.19.01.02. Consulta e/ou
obtenção do Edital fornecido em disquete ou em cópia xerográfica: A partir de 11/03/98. na Gerência de
Contratos-- GETRAT da E&P-BA, situada na Av. Antonio Carlos Magalhães, 1.113 - Ed.Marechal Ademar de
Queiroz, sala 304 - ltaigara - Salvador/Ba. O Edital poderá ser obtido mediante pagamento da taxa de
RS50,00 e da apresentação de carta contendo dados da empresa (razão social, C.G.C., endereço completo,
telefone, telex, fax e nome de pessoa para contato). Recebimento das Propostas: dia 27/03/98, às 9:00
horas, na sala de licitação n°02 do endereço acima.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
(Of.. n9 3.3 . O 4 6/98)

Superintendência de Abastecimento - Transporte
Frota Nacional de Petroleiros
EXTRATOS DE CONTRATOS

Número: 310.2.073.97.6 - Contratada: TALLERES NAVALES DARSENA NORTE S.A. C.I.Y.N.
Objeto: Serviços de docagem e reparos navais no N/T LAVRAS. Enquadramento: Lei 8.666/93,
Artigo 22, Inciso 1. Valor: US$1.055.510,00. Data da assinatura: 31.12.97. Prazo: 15 dias.
Número: 310.2.074.97.9 - Contratada: DUBAI DRYDOCKS. Objeto: Serviços docagem e reparos
navais no N/T JUNDIÁ. Enquadramento: Lei 8.666/93, Artigo 22, Inciso I. Valor: US$1.558.159,00.
Data da assinatura: 04.01.98. Prazo: 25 dias.
Número: 310.2.075.97.1 - Contratada: ARAB SHIPBUILDING AND REPAIR YARD CO. - ASRY.
Objeto: Serviços de docagem e reparos navais no N/T JOSÉ DO PATROCÍNIO. Enquadramento:
Lei 8.666/93, Artigo 22, Inciso I. Valor: US$2.962.889,00. Data da assinatura: 23.01.98. Prazo: 31
dias.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATOS DE CONTRATOS •

Número: Aditivo n° 1 ao Contrato 310.2.011.96.1 - Contratada: COOPERATIVA DOS
TRABALHADORES METALÚRGICOS DA CONTRUÇÃO E REPAROS NAVAIS OFF SHORE E AFINS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Objeto: Altera prazo em 365 dias e valor contratual em
R$1.078.181,30. Data da assinatura: 09/02/98. Enquadramento: Lei 8.666/93, Artigo 22, Inciso I.

Número: 160-11-0258/98. Contratada: Huttofi Equipamentos Ltda. Objeto: Nãqúina manual
mod. T. 101 X LR da TDW, TE bipartido, válvula esfera, adaptadores. Enquadramento:
Lei 8666 - Art.: 24, Inciso: IV, Valor: 66.859,85 (REAIS). Data da Assinatura:
20/02/98. Prazo: 20 dias.

Número: Aditivo n° 4 ao Contrato 310.2.001.96.4 - Contratada: ETQ ENGENHARIA LTDA. Objeto:
Altera prazo em 104 dias e valor contratual em R$130.000,00. Data da assinatura: 09/02/98.
Enquadramento: Lei 8.666/93, Artigo 22, Inciso I.

Número: 160-11-0268/98. Contratada: SESI - Serviço Social da Indústria. Objeto:
Sacola SESI. Enquadramento: Lei 8666 - Art.: 24, Inciso: IV,. Valor: 63.000,00
(REAIS). Data da Assinatura: 27/02/98. Prazo: 01 dias.

Número: Aditivo n° 1 ao Contrato 310.2.045.97.5 - Contratada: TRANSPOWER LOCAÇÃO E
TURISMO LTDA. Objeto: Altera prazo em 180 dias e valor contratual em R$14.880,00. Data da
assinatura: 20/02/98. Enquadramento: Lei 8.666/93, Artigo 22, Inciso III.

Gerência de Exploração e Produção da Bacia de Campos
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Número: Aditivo n° 1 ao Contrato 310,2.020.96.2 - Contratada: MECÂNICA AMASE LTDA. Objeto:
Altera valor contratual em R$13.307,03. Data da assinatura: 06/01198. Enquadramento: Lei
8.666/93, Artigo 22, Inciso I.
Número: Aditivo n° 1 ao Contrato 310.2.073.97.6 - Contratada: TALLERES NAVALES DARSENA
NORTE S.A. C.I.Y.N. Objeto: Altera prazo em 05 dias. Data da assinatura: 17/02/98.
Enquadramento: Lei 8.666/93, Artigo 22, Inciso I.
(Of. n9 15 . 106/98)

AVISO DE LICITAÇÃO

SEÇÃO 3
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23° Distrito
EXTRATO DE TERMO ADITIVO.
Espécie. Termo Aditivo ao contrato n o 002/97, celebrado entre o 23° Distrito do DNPM/MS e Firma-. Total Serviços Gerais
Ltda, objeto Alterar a cláusula sexta- do valor passará a pagar a Contratada o valor global mensal correspeondente à RS
584,89 (Quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) e cláusula oitava e seu parágrafo único da dotação
Orçamentária da Contrato n° 002/97. Empenho 98NE0009 de 28/01/98, Valor R$ 600,00 (Seiscentos reais) Programa de
trabalho 090070021449000001- Fonte: 0138000000 - Elemento de Despesa: 349037.02. Ratificação: Ficam ratificadas as
demais cláusulas do Contrato. assinam pela Contratante: Antonio Claudio Leonardo Barsotti, Chefe Interino do 23°
Distrito/DNPM/MS e pela Contratada: Waterloo Façanha da Costa, Representante.
PUBLIQUE-SE

(N9 87.173 - 10-3-98 - R$ 59,14)

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N°310.0,007.98,3
Objeto: Serviços de reparos e docagens do navio BARÃO DE MAGA de 280.103 tpb. Endereço para consulta
e/ou obtenção do Edital: FRONAPE - Rua Carlos Seidl, 188, sala 305 - Caju --Rio de Janeiro-- RJ. A obtenção do
Edital somente poderá ser feita mediante apresentação do comprovante de depósito, em nome de PETRÓLEO
BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, da taxa de R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Entrega e abertura das
Propostas: dia 13/04/98 às 14:00 tis, no endereço acima.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
(Of. n9 15_ 087/98)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação-Geral de Serviços Gerais
AVISO DE ALTERAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 1/98

Secretaria de Minas e Metalurgia
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
Serviço Geológico do Brasil
AVISO
Acham-se à diseaceição dos Srs. Acionistas da COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM, em sua sede, localizada no SGAN 603, Conjunto "J ", Parte "A", 10 andar, Edifício ANP - Brasília-DF, os
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei n°6404176, de 15 de dezembro de 1976, relativos ao exercido
de 1997.
GIOVANNI TONIATTI
Presidente do Conselho de Administração
(Of. n9 39/98)

Comunicamos que o edital da licitação supra citada, publicada neste jornal
em 2 8 / 0 1/19 9 8 , foi alterado.
Edital: 12/03/1998 das 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco ."k", Sala 135
Plano Piloto - BRASILIA
Entrega das Propostas: 27/03/1998 às 10h00
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco '. 1c", Sala 245.
Plano Piloto - BRASILIA

GUILHERME CALHA° MOTTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 88,68 )

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE N° 6/98

(DIAS: 11, 12 e 13/3/9 8)

Departamento Nacional de Produção Mineral
13° Distrito

Comunicamos o Julgamento das Propostas da licitação em epígrafe
A Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento
referente ao Convite n° 006/98, objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de tradução de texto, escritos ou falados (tradução
simultânea), bem como degravação de pronunciamento gravado por ocasição de
eventos. Empresa melhor classificada: Diamond Promoções e Eventos Ltda. ,por
atender integralmente ao Edital.

EDITAL N9 1, DE 3 DE MARÇO DE 1998
REF DNPM N° 820.33 1/88
Imissão de Posse da jazida de SIENITO, objeto de concessão de lavra outorgada pela
Portaria n° 308, de 16 de outubro de 1997, publicada no Diário Oficial da União de 17 de outubro de
1997.
Faço público, para conhecimento dos interessados que, a Imissão de Posse da jazida
supramencionada, situada no município de Tunas do Paraná, no Estado do Paraná, será realizada às 14h00
do dia l8 de março de 1998.

GUILHERME CALHA° MOTTA

Presidente da Comissão
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 88,68 )

Secretaria Especial de Políticas Regionais
FRANCISCO NAILOR CORAL
Chefe do Distrito

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
EXTRATO DE CONTRATO

EDITAL N9 2, DE 3 DE MARÇO DE 1998
REF. DNPM N° 820.332/88
Irnissào de Posse da jazida de SIENITO, objeto de concessão de lavra outorgada pela
Portaria n°309, de 16 de outubro de 1997, publicada no Diário Oficial da União de 17 de outubro de
1997.
Faço público, para conhecimento dos interessados que, a Imissão de Posse da jazida
supramencionada, situada no município de Tunas do Paraná, no Estado do Paraná, será realizada às 14h00
do dia 20 de março de 1998.
FRANCISCO NAILOR CORAL
Chefe do Distrito
EDITAL N9 3, DE 3 DE MARÇO DE 1998

ESPÉCIE' Contrato de Doação DAD n" 003/98. firmado entre a SUDENE e a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- UFAL; OBJETO: A SUDENE doa a UFAL, os bens de sua propriedade, nos termos do Art. 15. inciso I. do Decreto Federal
n" 99.658/90, conforme descrição c características constantes do Contrato; VALOR HISTÓRICO: R$ 0,09 (nove centavos de
real); VIGÉNCIA: A contar da data de sua assinatura. condicionando-se a sua eficácia à publicação dos seus termos. em
resumo. no DO . DATA DA ASSINATURA. Recife, 16 de les emir° de 1998; PELA SUDENE. GEN NILTON
MOREIRA RODRIGUES - Superintendente; PELA UFAL: ROGÉRIO MOURA PINHEIRO - Reitor.

EXTRATO DE 1NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO - 03092.000003/98-73; OBJETIVO: Despesas com serviços de condomínio das salas 907 à 910 da SUDENE do
Escritório de João Pessoa/PB. durante o exercido de 1998; CONTRATADA: CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL
EPITÁCIO PESSOA: VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 4.800,00; JUSTIFICATIVA: Trata-se de serviço essencial.
executado de forma exclusiva; APOIO LEGAL: Lei n" 8.666/93. Art. 25, "caput"; DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE:
ANTÓNIO GILBERTO DA COSTA RIBEIRO - Diretor de Administração e Serviços em Exercício: RATIFICAÇÃO: Gen
NILTON MOREIRA RODRIGUES - Superintendente.

REF. DNPM N° 826.187/88

Imissão de Posse da jazida de SIENITO, objeto de concessão de lavra outorgada pela
Portaria n° 092, de 8 de abril de 1997,
publicada no Diário Oficial da União de 9 de abril de 1997.
Faço público, para conhecimento dos interessados que, a Imissão de Posse da jazida
supramencionada, situada no município de Bocaiúva do Sul, no Estado do Paraná, será realizada às 14h00
do dia 17 de abril de 1998,
(Of. n9 50/98)

FRANCISCO NAILOR CORAL
Chefe do Distrito

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Processo No 01055 000027 , 97-82, I) ESPÉCIE. NÚMERO E VALOR DO INSTRUMENTO Primeiro Termo Aditivo ao
Convênio N° 18/97 - DPE/INF. firmado entre a SUDENE e o Municipio de GADO BRAVO -PB. 21 NOME DOS
PARTICIPANTES E DOS SIGNATÁRIOS: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste: NILTON MOREIRA
RODRIGUES. C.P.F. 001.538:182-04, C.I. 018.1(15.53(1-2 - MEN.. Superintendente; Municipio de GADO BRAVO- PB:
SALOMÃO LUCENA DE FARIAS, C.P.F: 059.027.624-72, C.1. 156.599-SSP/PB. Prefeito; 3) RESUMO DO OBJETO:
Prorrogar a vigência para 30.04.98; 4) PRAZO DE VIGÊNCIA; Data de sua assinatura e até 30.0498. condicionada sua
eficácia à publicação. em resumo. no Diário Oficial da União; 5) DATA DA ASSINATURA: 27:02-98
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No 03055.000017/97-25. li ESPÉCIE, NUMERO E VALOR DO INSTRUMENTO- Primeiro Termo Aclimo ao
Convênio No 05/97 - DPE/INF, firmado entre a SUDENE e o Município de TANQUE DARCA-AL, 21 NOME DOS
PARTICIPANTES E DOS SIGNATÁRIOS Superintendêneia do Desces oh onento do Nordeste NILTON MOREIRA
RODRIGUES. C.P F 001 538 182-04, C.I 1)18.105 5311-2 - ME \. Superintendente. Municipio de TANQUE D'ARCAAL . MAR1ZA TAVARES VALENÇA SILVA. C P F:208 420 824-68. Cl 231 557-SSP/AL. Prefeito. 3) RESUMO DO
OBJETO: Prorrogar a vigência para 31.03.98: 41 PRAZO DE VIGÉNCIA Data de sua assinatura e até 31 01 98.
condicionada sua eficácia à publicação. em:resumo. no Diano Oficial da Unido. 51 DATA DA ASSINATURA 29 () I 98
PrOCC550

Rescisão de comum acordo, na forma do que estabelece o art. 79, inciso
II, da Lei 8.666/93, do Contrato firmado em 10/06/97, referente a
locação de um sistema de impressão digital full color Modelo
X4040/XJ+500.VIGÊNCIA:a partir de 28/11/97. ASSINATURA:28/11/97.
)0fs. n9s 46

e

47/98)

(Ofs. n9s 36 e 37/98)

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Diretoria de Planejamento e Coordenação

Diretoria de Administração e Serviços

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE TERMO ADIT.IVO
ESPÉCIE Termo Aclimo a tana Contraio DAD n" 007'96 firmado entre a SUDENE e a OMFGA SERVIÇOS GERAIS
LTDA. OBJETO. Repaetuação. em razão do Art I" do Decreto 2 399 de 21 li 97. DATA DA ASSINATURA Recife 18
de fmereiro de 1998. Pela SUDENE JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO JUNIOR - Diretor de Administração e
Serviços. Pela CONTRATADA AUGUSTO CESAR BEZERRA VERAS - Representante
(Of.. n9 36/98)

Espécie. Contrato a' 029/98 (processo pp/03604.000943.97-1). - Objeto: Aquisição de 850 microcomputadores PENTIUM.
Fundamentação Legal. Concorrência IBGE/DPC - 04/97. Dotação Orçamentária. Natureza da Despem, 4590.52 - Programa
de Trabalho - CENSO 2000 - Funcional Programática. 03.009.0045 1031.0005 - Empenho. 98NE00160 - Valor do Contrato.
R$ 1.547 850.00 (Mini nulhão. quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e cinqüenta reais). - Prazo de Vigência: 02/03/98
'a 02/04/98 para entrega e 48 (quarenta e oito) meses após aceite definitivo dos equipamentos, para garantia, - Data da
Assinatura: 02/03/98. - Signatários. Nisso Duarte da Costa Bittencourt - Diretor de Planejamento c Coordenação - pelo IBGE,
como contratante e Mancha Andrade Dias - Gerente Geral. - pela POSITIVO INFORMÁTICA LTDA - como contratada.
(Of.. n9 200/98)

Superintendência da Zona Franca de Manaus
Coordenação de Recursos Materiais

EXIR:..110 Ui .:,„1.ii,ENC1.-,4LNIO
TERMO DE CREDENCIAMENTO, firmado em 05 0298 entre a SUFRAMA. C G C 04 407.029/0001-43 e
Aidadalina do Nascimento Costa, C.1 354 419 SSP IAM. C I.C. 181 604.842-91 quo assina como Credenciado
pela SUFRAMA, seu Superintendente Adjunto de Administraçáo, José Oswaido Da Sitva, C I. CRA 2 226/DF,
C.I.C. 011.659 096/34, aos beneficiários do PLAMiSUFRAMA VALOR - RS 5000,00 global estimado, a preços
constantes das Tabelas AME e ABO. Dispositivo Legal. Art 25, II, da Lei 8.666/93 Dotação Orçamentária da
SUFRAMA - 07.075 0428.2004.0005 - Assistência Medica e Odontológica a Servidores Assistência Médica e
Odontológica a Servidores-- -PTRES 654.639 - Elemento de Despesa 3490.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridtca. Empenho - RS 1 000,00 98NE00411, de 03.03 98. Processo 06100486/98-SUFRAMA
(Of.. n9 100/98)

EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO
EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO N° 005197, firmado em agosto dê 1997, entre a SUFRAMA, C.G.C. n°
04Á07.02910001-43 e respectivos servidores signatários, denominados PERMISSIONÁRIOS. Pela SUFRAMA, como
Permissionário seu Superintendente Adjunto de Administração, José Oswaldo da Silva, C.I. CRA n° 2.2261DF, C.I.C.
n° 011.659.096/34, e o Permissionário Raimundo Castro da Silva, OBJETO: Permissão de uso de imóvel funcional,
caracterizado no Relatório Técnico Descritivo de Imóvel Funcional, que independente de transcrição integra o termo
de permissão. PRAZO: Vinculado a permanência dos PERMISSIONÁRIOS nos cargos de confiança, previsto no
item 2, do Regulamento para Ocupação dos Imóveis Funcionais pertencentes a SUFRAMA. VALOR: Taxa mensal
de R$ 33,22, descontado em folha de pagamento. Dispositivo Legal: Decreto n° 980/93, 1.447/95, 1.660/95,
1,803/96. Processo n°061002500/97/SUFRAMA.
(Of.. n9 101/98)

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Rei Prm, 0304 (m058197-1 Especie Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviço de Motoristas/Ajudantes que
ixtre si i.elebram à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE e a COMERCIAL SERVIÇOS
LNIPRESARIAIS LTDA. OBJETO Prorrogação de contrato por 06 (seis) meses e acréscimo de 25% ao valor do contrato.
referente a indusão de 01 (um) motorista/ajudante. assinado em 02/03/98. registrado-na PGE sob o n" 121/97 Valor Global.
R$ 22.087.50 is une e dois má. oitenta e sete reais e cinquenta centavos 1. Amparo Legal. Artigos 22 Parágrafo 7' 3 e 45,
Inciso Ida Lei n" 8 666, 93 Recursos Orçamentários: Plano Interno - INFRA. Funcional Programática. 03007002149000001 Fonte 0100000000: Elemento de Despesa: 3490-37 - Serviços de Locação de mão de obra. Empenho: 98NE00335 no valor-de
R$ 22 087.5(1 ( vinte c dois mil, oitenta e sete reais e cinqüenta centavos). O presente aditamento entra em vigor a partii de
sua assinatura e integra-se ao contrato inicial para todos os efeitos legais. mantidos e ratificadas as demais cláusulas e
condições que não foram neste alteradas. Prazo de Vigência: Inicio em 02/03198 e término em 01.09.98. Signatários: THAÍS
MOREIRA DE OLIVEIRA CAVA - Coordenadora de Recursos Materiais, pelo IBGE e ARLETE APARECIDA
SASSHEHER - Diretora- pela firma acima mencionada.
((if. n9 201 /98 )

Departamento Regional Sudeste 1
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo N" 35.0047/87. Espécie: Termo Aditivo do Contrato de locação celebrado em 26.01.95 entre o IBGE e o Sra.
MIDORJ NAKASSUGUI - proprietária. Licitação: dispensada de acordo conta Lei 8.666/93 de 21,06.93, Art° 24/X. Objeto:
Locação de imóvel para instalação da Agência do IBGE em NAVIRA1, no Estado de Mato Grosso do Sul/MS, situado Una
dos Jardins. 635 -3 andar sala 302 Elemento de Despesa: 34903615. Plano Interno: 454915. Fonte: 0100000000. Valor da
Despem: para o exercício de 1.998 R$ 2,410.800 para o exercido de 19991(5 180,00 totalizando R$ 2.590,80, Vigência:
26.01.98 a 25.01.99. Reajuste anual, corrigido pelo INPC/IBGE. Empenho: 000000000. Data da assinatura: 26.01.98.
Signatários: Marilene Sanches Simões Rios - Chefe do Departamento Regional Sudeste I/IBGE e a Sra. Midori Nalcassugui proprietária.
(Of.. n9 201

EXTRATO DE CONTRATO
Processo n9 03016 . 000231/97-5

ESPÉCIE: Contrato celebrado entre o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada-IPEA e CSC Brasil Sistemas Ltda.OBJETO:Prestação de serviços
com suporte técnico e manutenção de programas de computador .MODALIDADE
DE LICITAÇÃO:inéxigivel (inciso II art. 25, combinado com o inciso
III, art. 13, Lei n° 8.666/93). RECURSOS:Atividade 03007002445244.0002
- Desenvolvimento e Produção de Serviços de Infomática, subelemento de
despesa 3490.3 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica do
Orçamento do IPEA.VALOR DO CONTRATO:R$ 63.622,54 (sessenta e três mil,
seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos).NOTA DE
EMPENHO:98NE00138, de 30/01/98, no valor acima citado .VIGÊNCIA:12
(doze) meses, a contar da data de sua assinatura.ASSINATURA:02/03/97.

EXTRATO DO CONTRATO N9 3/98
Número do Processo: 03016.00024697-24 CGC Contratado: 33069766000181
Contratado : Companhia Brasileira de Petroleo Ipiranga
Contratante: IPEA Instituto de Pesquisa Economica Aplicada
Objeto: Fornecimento de 20.000 (vinte mil) litros de alcool hidratado.
Fundamento Legal: Lei 8.66693
Fonte de Recurso: 100000000 Valor Total: R$ 9.998,00
Vigência: 02/03/1998 a 31/12/1998 Nota de Empenho: 98NE00025
Data de Assinatura: 02/03/1998
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 59,12 )
LX1 RA i - • DE RESCISÃO CONTRATbA L

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: Contrato n° 04/98, celebrado em 13.02.98.
CONTRATANTES: Ministério das Comunicações e Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
OBJETO: Contratação de serviços a serem prestados pelo BNDES, com
vistas à execução de procedimentos operacionais necessários à
reestruturação e desestatização de empresas de telecomunicações sob o
controle acionário direto ou indireto da União.
PRAZO: 01 (um) ano a partir da data desta publicação, podendo ser
prorrogado por igual período.
REMUNERAÇÃO: p BNDES receberá 0,02(dois centésimos por cento) do
valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus custos
operacionais. Rio de Janeiro, 11 de março de 1998. Luiz Carlos
Mendonça de Barros, Presidente do BNDES.
(of. n9 69/98)

SENHORES USUÁRIOS
Responsável pela divulgação dos atos
oficiais do governo, a Imprensa Nacional
informa que não possui representantes comerciais, nem revendedores autorizados.

Portanto, ela não se responsabiliza
por quaisquer serviços prestados por terceiros ou pela autenticidade de documentos
pertinentes, fornecidos pelos mesmos.

Processo n9 03016,000101/97-41

ESPÉCIE:Termo de Rescisão do Contrato celebrado entre o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e a Xerox do Brasil Ltda OBJETO:

MAIORES ESCLARECIMENTOS PELO TELEFONE (061) 313-9821
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Gabinete do Ministro
AVISOS DE RETIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA N9 121/97-SSR/MC
O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES comunica aos interessados na Concorrência de n° 121197SSR/MC, para outorga de exploração de Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens, as retificações
relacionadas a seguir, nesse mesmo Edital de Concorrência, retirado na Delegacia do Ministério das
Comunicações no Estado do Amazonas, ficando mantidos os demais termos e condições neles
estabelecidos.
a) no preâmbulo e no Anexo 1, relativo à data de recebimento dos documentos de Habilitação e
Propostas, onde se lê: "17/03/98", leia-se: "20/04/98"; e
b) no Anexo I, relativo às especificações técnicas - Canal, onde se lê: "18", leia-se: "49".

CONCORRÊNCIA N9 9/98-SSR/MC
O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES comunica aos interessados na Concorrência n.° 009/98
SSR/MC para outorga de concessão para execução, no Estado do Espírito Santo, do Serviço de
Radiodifusão de Sons e Imagens para a localidade de Cachoeiro de Itapemirim, as retificações
relacionadas a seguir, no correspondente Edital de Concorrência, ficando mantidos os demais termos e
condições - nele estabelecidos.
a) no preâmbulo e no Anexo I, relativo a data de recebimento dos documentos de Habilitação e
Propostas, onde se lê "06/04/98", leia-se "20/04/98";
b) no Anexo I, relativo às especificações técnicas - Canal, onde se lê:" 13+", leia-se "03-";
c) no Anexo I, relativo às especificações técnicas -Potência Efetiva Irradiada (Máx kW) , onde se
le:"31,6", leia-se "10,0"; e
d) no Anexo I, relativo às especificações técnicas - Potência Efetiva Irradiada (Limitação) , onde se
lê:"Az 244 -kW 0,200", leia-se "Az 231 a 255- kW 1,0 ; Az 007 a 031- kW 1,0 ; Az 312 a 320 kW 1,0".
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Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO 53000.005328/97 ESPÉCIE. Extrato de Contrato n° 052/97-MC. CONTRATANTE: -União Federal
representada pelo Ministério das Comunicações. CONTRATADA: Microtécnica Informática Lida OBJETO:
Aquisição de-dez notebooka e 100 scanners de mesa. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência n° 03/97.
PROGRAMAS DE TRABALHO: 05022002111410001 e 05022002111410001 ELEMENTOS DE DESPESA:
459052 e 459052. EMPENHOS. 97NE03309 no valor de 139 900,00 e 97NE03334 no valor de R$ 238.591,00.
VIGÊNCIA : a partir da data de assinatura e enquanto perdurar a garantia de 3 (três) anos. VALOR GLOBAL. R$
360 491,00 DATA DE ASSINATURA 29 12 97 ASSINAM PELA CONTRATANTE. Artur Nunes de Oliveira
Filho. PELA CONTRATADA: Marconi Antônio de Souza.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo n°: 53000.014476/96 ESPÉCIE. Termo Aditivo ao Contrato n° 34/96-MC. CONTRATANTE: União
Federal representada pela Ministério das Comunicações. CONTRATADA: Telecomunicações de Brasilia S/A TELEBRASÍLIA . OBJETO : Acréscimo do serviços objeto do Contrato n° 34/96-MC para atendimento a
Agência Nacional de Telecomunicações DATA DE ASSINATURA: 19.08.97. VALOR: R$ 33.250,00. ASSINAM
PELA CONTRATANTE: Artur Nunes de Oliveira Filho, PELA CONTRATADA: Dante Nardelli Júnior e Zilma
Maria de Queiroz Gonçalves
(Of. n9 16/98)

Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos
Administração Central
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEX-3198 -Filiação da ECT junto a À Associação Brasileira de Marketing - ABEMD, no valor de
R$ 3.373,20, autorizada em 613/98, com base no caput do Artigo 25 da Lei 8.668193. Existem recursos
orçamentários na Conta: 2.09 - Atividade: 01.2.01.

Brasilia-DF, 9 de março de 1998
S2RGI0 MOTTA
Ministro de Estado

(Of.. n9 33/98)

SEÇÃO 3

AVISO DE LICITAÇÃO
N9 1/98

CO NCORRÊNCIA

Objeto:, Etiqueta para Impressão a Laser. Abertura: 14104/98 às 15:00 horas. Capital Mínimo Exigido: R$
80.000,00 (oitenta mil reais). Valor do Edital: R$ 8,00 (oito reais). Retirada do Edital: CPLJAC, no endereço:
SBN, QD.1, B."A", 4° Andar, Ala Norte - Brasília - DF. Nas GESUP/DR/RJ e SP nos seguintes endereços: RJ
- Av. Presidente Vargas, 3077 - 7° Andar - Cidade Nova Rio de Janeiro - RJ; SP - Rua Mergenthaler n.°
500/640 - 13° Andar-Vila Leopoldina São Paulo - SP.

Secretaria Executiva
SubsecretariadeAssuntosAdministrativos
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N9 11/98
N. Processo: 53650.000320/98
Objeto: Contratação emergencial de serviços
de vigilância armada para o Edifício Sede da Delegacia do MC no Ceará.
Contratada: SERVAL VIGILANCIA LTDA
Fundamento Legal: Artigo 24 , inciso IV , da Lei 8.666/93
Justificativa: Parecer n° MS-027/98-DMC/cE
Declaração de Dispensa em 11/02/1998
Nome: MARIA SÔNIA AZEVEDO CABRAL
Cargo: Delegada Substituta do MC no Ceará
Ratificação em 06/03/1998
Uéslt- ARTUR NUNES DE OLIVEIRA FILHO
Cargo: Ordenador de Despesas
Valor: R$ 17.477,25
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 73,90 )

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N9 12/98
N. Processo: 53800.000025/98 Objeto: Contratação emergencial de empresa
especializada em fornecimento de combustíveis e lubrificantes para a Delega
cia do MC em Rondônia.
Contratada: RODAO AUTO POSTO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA
Fundamento Legal: Artigo 24 , inciso IV , da Lei 8.666/93
Justificativa: Parecer SEJUR/DMC/RO N°001/98
Declaração de Dispensa em 17/02/1998
Nome: MADALENA PEREDO PADILHA PINHEIRO
Cargo: Delegada do MC em Rondônia
Ratificação em 06/03/1998
Nome: ARTUR NUNES DE OLIVEIRA FILHO
Cargo: Ordenador de Despesas
Valor: R$ 400,00
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 88,68 )

Delegacia do Ministério das Comunicações no Paraná
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N9 1/98
Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Empenho Tipo Contrato n° - 95NE00094, firmado entre a Delegacia do
MC no Paraná e a firma NC Turismo LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do Empenho Tipo Contrato
n° 95NE00094 até 30.04.98. Data da assinatura: 27/02/98. Assinaturas: Tereza Fialkoski Dequeche Delegada e Neusa M. R. Culpi - Gerente. Processo n°53740.000142/98.
(N9 87.158 - 9-3-98 - R$ 29,56)

SÔNIA MARIA GUIMARÃES CAMPOS
Presidente da CPL
(Of.. n9 61/98

Diretoria Regional do Ceará
EXTRATOS DE CONTRATOS
01) Contrato n°211/97. Data da assinatura: 11.03.97. TP CONECTIVIDADE COM. E SERVIÇOS E REP.
LTDA. Prazo previsto de execução: 11.03.97 à 09.04.97. Objeto: Serviços de Automação da Agência
Central de Fortaleza. Modalidade de licitação: Convite CPLOE/002/97. Classificação Orçamentária:
03.2.07 - 2.09.05.06. Valor total da contratação: RS 13.366,50. Valor total do desembolso no exercício de
1997: R$ 13.366,50. 02) AF/GEREN n°0010/97. Data da assinatura: 21.07.97. Contratado:. ENGEMAX ENGENHARIA CONST. E INCORP. LTDA. Prazo previsto de execução: 29.07.97 à 26.08.97. Objeto:
Serviços de Conservação Preventiva da AC/CASCAVEL. Modalidade de licitação: Convite
CPLOE/003/97. Classificação Orçamentária: 03.2.07 - 2.09 - 05.06. Valor total da contratação: 7.978,08.
Valor total do desembolso no exercício de 1997: R$ 7.978,08. 03) Contrato n° 0298/97. Data da
assinatura: 18.07.97. Contratado:. MARC CONSTRUTORA LTDA. Prazo previsto de execução: 28.07.97
à 05.09.97. Objeto: Serviços de Conservação Preventiva da AC/GUAIUBA. Modalidade de licitação:
Convite CPLOE/004/97. Classificação Orçamentária: 03.2.07 - 2.09 - 05. 06 Valor total da contratação: RS
11.599,33. Valor total do desembolso no exercício de 1997: R$ 11.599,33. 04) Contrato n°331/97. Data da
assinatura: 03.09.97. AMP ENGENHARIA LTDA. l'razo previsto de execução: 10.09.97 à 09.10.97.
Objeto: Adaptação das Instalações Elétricas e Implantação de Subestação no Complexo Praia de Iracema:
Convite CPLOE/005/97. Classificação Orçamentária: 03.2.07 - 2.09,05.06. Valor total da contratação: RS
11.230,00. Valor total do desembolso no exercício de 1997: R$ 11.230,00. 05) AF/GEREN n° 0023/97.
Data da assinatura: 19.09.97. Contratado:. PR1MTEC PROJ. Rep. Inst. Montagem e Comércio. Prazo
previsto de execução: 04.10,97 à 02.11.97. Objeto: Serviços de Conservação Preventiva e Corretiva do
Sistema Elétrico do Ed Sede, Complexo Operacional Oswald Studar e Complexo Operacional Aldeota.
Modalidade de licitação: Convite CPLOE/006/97. Classificação Orçamentária: 03.2.07 - 2.09 - 05. 06
Valor total da contratação: RS 15.104,56. Valor total do desembolso no exercício de 1998: R$ 15.104,56.
06) AF- 0027/97. Data da assinatura: 03.09.97. Contratado: COJOCAL - CONSTRUTORA JOSE
CARNEIRO LTDA. Prazo previsto de execução: 06/10/97 à 04/11/97. Objeto: Serviços de Manutenção
Conetiva e Adaptação de Móveis e Equipamentos da AC/CRATEUS e REOP-01. Modalidade de licitação:
Convite CPLOE/007/97. Classificação Orçamentária: 03.2.07/2.09.05.06. Valor total da contrata*: R$
27.780,00. Valor total do desembolso no exercício de 1997: RS 27.780,00. 07) Contrato: n° 350/97. Data
da assinatura: 22.09.97. Contratado: TECPISO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Prazo previsto de execução: 01/10/97 à 30/10/97. Objeto: Serviços de Conservação Preventiva da AC/CDD
MARACANAU. Modalidade de licitação: Convite CPLOE-008/97. Classificação Orçamentária:
03.2.07/2.09.05.06. Valor total da contratação: R$ 17.645,19. Valor total do desembolso no exercício de
1997: RS 17.645,19. 08) Contrato n° 385/97. Data da assinatura: 23.10.97. Contratado: TECPISO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Prazo previsto de execução: 04/11/97 à
18/12/97. Objeto: Serviços de Conservação Preventiva do CDDIAGUANAMBI. Modalidade de licitação:
Convite CPLOE/009/97. Classificação Orçamentária: 03.2.07.2.09.05.06. Valor total da contratação: RS
14.800,62. Valor total do desembolso no exercício de 1997: RS 14.800,62. 09) AF/GEREN n° 0044/97.
Data da assinatura: 25.11.97. Contratado:. COJOCAL CONSTRUTORA JOSÉ CARNEIRO LTDA. Prazo
previsto de execução: 2511.97 à 19.12.97. Objeto: Serviços de Manutenção Conetiva, Adaptação de
Móveis e Equipamentos e Diversos da AC/IGUATU e REOP-03. Modalidade de licitação: Convite
CPLOE/012/97. Classificação Orçamentária: 03.2.07/2.09.05.06. Valor total da contratação: R$ 24.830,00.
Valor total do desembolso no exercício de 1997: RS 24.830,00. 10) AF n° 0046/97. Data da assinatura:
04.12.97. Contratado:. NOVA ENGENHARIA S/C LIDA. Prazo previsto de execução: 04/12/97 à
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18,12,97. Objeto. Sen iços de Adequação de Lay-Out e Projetos de Instalações Elétricas. lógicas e
Têïbfõnicas em Diversas Unidades do Ceará. Modalidade de licitação Convite CPLOÉ014 97
dai ssificação Orçamentária. 03.2.07.2.09.05.06 Valor total da contratação. RS 12.650,00. Valor total do
d4embolso no exercício de 1998: RS 12.650,00. 11) AF n° 0019/97. Data da assinatura: 31/12/97.
Contratado:. L. S. FÁBRICA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA. Prazo previsto de execução: 31.12.97 á
29.01.98. Objeto: Recuperação Geral em Cem Caixas de Coleta. Modalidade de licitação: Convite
CPL0E10017/97. Classificação Orçamentária: 03.2.07/2.05.05.06. Valor total da contratação: RS 5.910,00.
Valor total do desembolso na exercício de 1998: RS 5.910,00. 12) Contrato n° 019/98. Data da assinatura:
06.01.98. Contratado:. ELYON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. Prazo previsto de execução:
12/01/98 à 11/04/98. Objeto: Conservação Preventiva AC/SABOEIRO. Modalidade de licitação: Com ite
CPLOE/018197. Classificação Orçamentária: 03.2.07/2.09.05.06. Valor total da contratação: RS 47.773,33.
Valor total do desembolso no exercício de 1998: RS 47.773,33. 13) Contrato n°017/98. Data da assinatura:
12.01.98. Contratado:. PROJECON Projetos e Construções Ltda. Prazo previsto de execução: 19.01.98 à
19.04.98. Objeto: Construção do Terminal de Carga do Aeroporto Pinto Martins. Modalidade de licitação:
Convite CPLOE/019/97. Classificação Orçamentária: 03.1.03 - 3.01 - 03. Valor total da contratação: RS
146.400,00. Valor total do desembolso no exercício de 1998' R$ 146 400,00 Classificação Orçamentária'
03.2.07 - 2.09 - 05.06. Valor total da contratação- RS 7 978,08 Valor total do desembolso no exercício . RS
7.978,08. 14) Contrato n°018/98. Data da assinatura. 06.01.98. Contratado.. AMP ENGENI1ARIA LTDA
Prazo previsto de execução: 12.01.98 à 12.03.98. Objeto: Adaptação de Infra-Estrutura de Automação das
Agências de Correios de ALDEOTA, PRADO, RECEITA FEDERAL, MONTESE e CANINDÉ
Modalidade de licitação: Convite CPLOE/020/97. Classificação Orçamentária: 03.2.07/2.09.05.06. Valor
total da contratação: R$ 53 775,23. Valor total do desembolso no exercício de 1998: RS 53.775,23.

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

(quarenta mil reais). Custo do Edital R$ 10,00 (dez reais). A licitação em tela será realizada pela
CPIJDR/SP., sita à Rua Mergenthaler, 592 - Bloco /I - 13° andar - Vila Leopoldina - São Paulo/SP., os
interessados poderão adquirir o Edital no mesmo endereco na Seção de Pesquisa e
Cadastro/GESUP/DR/SP.

JOSÉ ANTONIO ALVES DE CARVALHO
Presidente da CPL
(OF. n9 61, 9)

Tdeconnunicações13rasileirasSfik
C.G.C. M. F. 00.336,701/9091-04
AVISO AOS ACIONISTAS
A Administração da Telecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRÁS comunica que se encontram à disposição dos
Senhores Acionistas. na Divisão de Acionistas, no Setor de Autarquias Sul - Quadra 6, Bloco "E" 5° andar, em BrasIlia-DF,
os documentos descritos no Au 133, Incisos 1, 11 e III da Lei n°6.404/76 , relativos ao encerramento do exercido de 1997,
Brasília, 6 de março de 1998

FERNANDO XAVIER FERREIRA
Presidente

(Of.. n9 32/98)
(DIAS: 10 e 11/3/98)

(Of. n9 61/98)

Diretoria Regional do Maranhão

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA NO 3/97

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados a adjudicação na forma a seguir indicada, dos seguintes itens da
presente licitação, que trata da contratação dos serviços de transportes de cargas da ECT/DR/MA: Elite
Transportes & Mudanças Ltda itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11 e 12; Transportadora
Bumerangue Ltda itens 09 e 16; e BIS Locação de Veículos Ltda itens 13, 14, 15 e 17. São Luís(MA), 27
de fevereiro de 1998NILCE MARIA LEMOS RIBEIRO

Processo: 98010046; Fornecedor: D P Instrumentos Científicos Ltda;
Objeto: Contratação de Manutenção Corretiva em Equipamento: Analisador
Termogravimétrico T G A Mod. 951-S/N 5872; Valor: R$ 5.895,00; Amparo

Presidente da CPL

Regulamentar: Artigo 25, CAPUT, da Lei 8666/93, item 4.01 da DD0136 .
Ratificação efetuada por Jorge Bertolino Filho - Gerente do Depto de
Administração e Infra-Estrutura.

(Of. n9 61/98)

Diretoria Regional do Piauí
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
A)EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS: 01)Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 095/97ASJUR/DR/PI. Data da assinatura: 10/02/98. Contratado: JOÃO MARINHO DA SILVA.
Vigência: inicio em 29/11/97 a 28/03/98. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do
Contrato Original. 02)Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 084/97-ASJUR/DR/PI. Data
da assinatura: 10/02/98. Contratado: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA.
Vigência: inicio em 29/11/97 a 28/03/98. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do
Contrato Original. 03)Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 089/97-ASJUR/DR/PI. Data
da assinatura: 10/02/98. Contratado: MÁRIO ROLDÃO DA SILVA. Vigência: inicio em
29/11197 a 28/03/98. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original.
04)Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 091/97-ASJUR/DR/PI. Data da assinatura:
10/02/98. Contratado: ALCIDES JOÃO RODRIGUES. Vigência: inicio em 29/11/97 a
28/03/98. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato .Original. 05)Segundo
Termo Aditivo ao Contrato n° 053/97-ASJUR/DR/PI. Data da assinatura: 10/02/98.
Contratado: FRANCISCO DE PAULA LOPES. Vigência: inicio em 29/11/97 a 28/03/98.
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original. 06)Segundo Termo Aditivo
ao Contrato n° 112/97-ASJUR/DR/PI. Data da assinatura: 10/02/98. Contratado: JOÃO
RAMIRO DE LIMA. Vigência: inicio em 29/11/97 a 28/03/98. Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato Original. 07)Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 070/97ASJUR/DR/PI. Data da assinatura: 10/02/98. Contratado: DOMINGOS COELHO DE CARVALHO
FILHO. Vigência: inicio em 29/11/97 a 28/03/98. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência
do Contrato Original. 08)Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 075/97-ASJUR/DR/PI.
Data da assinatura: 10/02/98. Contratado: JOSÉ ROBLEDO ANDRADE ALENCAR. Vigência:
inicio em 29/11/97 a 28/03/98. Objeto:. Prorrogar o prazo de vigência do Contrato
Original. 09)Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 065/97-ASJUR/DR/PI. Data da
assinatura: 10/02/98. Contratado: FRANCISCO ANTÔNIO AGUSTINHO SOARES. Vigência:
inicio em 29/11/97 a 28/03/98. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato
Original. 10)Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 096/97-ASJUR/DR/PI. Data da
assinatura: 10/02/98. Contratado: 'SAIAS SOARES FILHO. Vigência: inicio em 29/11/97
a 28/03/98. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original. 11)Segundo
Termo Aditivo ao Contrato n° 051/97-ASJUR/DR/PI. Data da assinatura: 10/02/98.
Contratado: JOSÉ LUIZ DE SOUSA. Vigência: inicio em 29/11/97 a 28/03/98. Objeto:
Prorrogar o prazo de -vigência do Contrato Original. 12)Segundo Termo Aditivo ao
Contrato n° 080/97-ASJUR/DR/PI. Data da assinatura: 10/02/98. Contratado: VAIMIR
RIBEIRO BATISTA. Vigência: inicio em 29/11/97 a 28/03/98. Objeto: Prorrogar o prazo
de vigência do Contrato Original. 13)Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 082/97ASJUR/DR/PI. Data da assinatura: 10/02/98. Contratado: JOÃO AGOSTINHO DE MORAES.
Vigência: inicio em 29/11/97 a 28/03/98. Objeto: Prorrogar ó prazo de vigência do
Contrato Original. 14)Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 076/97-ASJUR/DR/PI. Data
da assinatura: 10/02/98. Contratado: PEDRO FRANCISCO RIBEIRO FILHO. Vigência: inicio
em 29/11/97 a 28/03/98. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original.
15)Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 094/97-ASJUR/DR/PI. Data da assinatura:
10/02/98. Contratado: ANTÔNIO CARLOS FERREIRA: Vigência: inicio em 29/11/97 a
28/03/98. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original. 16)Segundo
Termo Aditivo ao Contrato n° 081/97-ASJUR/DR/PI. Data da assinatura: 10/02/98.
Contratado: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO. Vigência: inicio em 29/11/97 a 28/03/98.
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original.
(01. n9 61/98)

DiretoriaRegionaldeSãoPaulo
AVISO DE LICITAÇÃO
Diretoria Regional da ECT, em São Paulo, torna pública a abertura da Tomada de Preços n.° 011/98
GESUP/DR/SP., em 26/03/98 às 9:00 horas, que visa receber propostas para contratação de serviços de
transporte de cargas, com veículos capacidade 14 ton. Capital Social mínimo exigido R$ 40.000,00

Processo: 98010034; Fornecedor: H P Hewlett Packard Brasil S/A;
Objeto: Contratação de Manutenção Corretiva em Equipamento: Analisador
de Performance de Erro Mod. H971603B; Valor: US$ 18,437.50; Amparo
Regulamentar: Artigo 25, CAPUT, da Lei 8666/93, item 4.01 da DD0136 .
Ratificação efetuada por Jorge Bertolino Filho - Gerente do Depto de
Administração e Infra-Estrutura.
(Of.. n9 a4/98)

Telecomunicações do Amazonas S/A
EXTRATO DO CONTRATO NO 5 6 4 9/9 8-ADM
Data da assinatura. 27.02.98. Contratada. Pirelli Cabos S.A. Assinatura pela Contratante' Manoel Montenegro
Neto - Presidente, Ezequias Ferreira - Diretor Econômico-Financeiro, Antônio Dionysio Carvalho Paixão - Diretor
Administrativo, Raimundo Nonato da Costa Freire - Diretor de Serviços, Franklin Stutz Pinheiro - Diretor de
Engenharia. Pela Contratada. Ludgero José Pattaro - Diretor, José Rubens Kagan - Gerente Comercial.
Vigência. O Presente Contrato vigorará pelo prazo de 09 (nove) meses. Objeto. O presente contrato tem por objeto
a compra de Cabos Telefônicos. Licitação. Edital de Concorrência n° 008/97-ADM, nos termos da Lei n° 8.666/93.
Tipo de despesas: Recursos próprios da Telamazon, locados aos projetos: 0964, 0966, 0968, 0972, 0974, 0976,
0978, 0984, 0986, 0970, 0988, 0990, 980, 0982, 0992, 0994, 0008, 0848, 0847, 0846, 0845, 0909, 0911, 0016,
0912, 0913, 0843, 0914, 0902, 020, 0840, 0839, 0648, 0915, 0022, 0918, 0936, 0837, 0025, 0637, 0916, 0910,
0026, 0030, 0028, 0917, 0032, 0830/15 Desembolso no Exercido: RS 568 522,22 Preço: O valor total deste
contrato é de R$ 568.522,22. Número do Processo: 030/97-CPL.
(N9 87.190 - 10-3-98 - R$ 59,12)

EXTRATO DO CONTRATO N9 5 6 55/9 8-ADM
Data da assinatura. 05.03.98. Contratada. Telcon Fios e Cabos para Telecomunicações Ltda. Assinatura pela
Contratante. Manoel Montenegro Neto - Presidente, Ezequias Ferreira - Diretor Econômico-Financeiro; António
Dionysio Carvalho Paixão - Diretor Administrativo, Raimundo Nonato da Costa Freire - Diretor de Serviços;
Franklin Stutz Pinheiro - Diretor de Engenharia. Pela Contratada: Federico Brunod - Gerente Técnico Comercial.
Vigência. O Presente Contrato vigorará pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Objeto: O presente contrato tem por
objeto a compra de Cabos Fibra Óptica. Licitação: Edital de Concorrência n° 009/97-ADM, nos termos da Lei n°
8.666/93. Tipo de despesas: Recursos próprios da Telamazon locados aos projetos: 0868/15. Desembolso no
Exercício. R$ 771.677,78. Preço. O valor total deste contrato é de R$ 771.677,78. Número do Processo: 035/97CPL.
(N9 87.18° - 10-2-9° - ".° 44, 34)
EXTRATO DO 39 TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 2 2/9 6-ADA
Data da Assinatura: 18.02.98. Contratada: Empresa Minalar Águas e Refrigerantes Ltda. Assinatura pela
Contratante. Manoel Montenegro Neto - Presidente; Ezequias Ferreira - Diretor Econômico-Financeiro; Antônio
Dionysio Carvalho Paixão - Diretor Administrativo. Pela Contratada Carlos Aparecido Silva - Sócio-Gerente
Objeto: Retificação da Cláusula Segunda Sexta - Prazo. Prazo: O presente contrato de 27 (vinte e sete meses).
(NO t37189 - 10- 3-9 8 - R$ 29,56)

Telecomunicações da Bahia S/A
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: Realização de Pesquisa sobre migração ou adesão ao uso do celular digital. Contratada: Centro
Educacional de Tecnologia em Administração - CETEAD. Valor da contratação: R$ 18.000,00, Contratante:
TELEBAHIA CELULAR Número do Convênio.604/98. Fundamentação. Artigo 24 Inciso XIII da Lei 8.666/93
Aprovação/ratificação: Superintendência
(Of.. n9 185/98)

-
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Telecomunicações de Brasília S/A
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 00023/98-510.0, assinado em 02.03.98. Contratada: SPLICE DO
BRASIL S/A. Vigência: 12 meses. Objeto: COMPRA E VENDA DE NÓDULO
PROTETOR. Valor Total: R$ 609.84 0,00(Seiscentos e nove mil, oitocentos
e quarenta reais) . Desembolso em 1998: R$ 508.200,00. Modalidade:
Tomada de Preços. Processo 97500803.

3'49

Instrumento: Contrato n° 013.7400/98. Contratado: Rádio Teletaxi Ltda. Objeto: Prestação de serviço4é,
transporte de passageiro através de veículos dotados de comunicação por rádio. Tomada de Preços
001.7400/98.Valor Total: R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura:
03/03/98. Conta Orçamentária: N° 51.54.709.1.35000. Conta Contábil: N 31.335.190.51.00.00(i''
Signatários. Laerce Bernardes Machado - Presidente, Marcos Aurélio Oliveira Montes - Vice Presidente
Executivo, Victor Hugo Quiroz Suarez - Diretor de Serviços, Carlindo José Wayrer Brito - Diretor de
Engenharia, José Silvio Vassem - Diretor Econômico Financeiro, Antônio José Peixoto Miguel - Diretor
Administrativo, João Baptista da Motta - Diretor de Recursos Humanos. Contratado: Almir Pereira de
Souza - Sócio Proprietário.

y

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo N° 002/INEX/98/440.0 - Objeto: Execução de serviços de assistência técnica e manutenção
dentro de garantia Contratual "pro-rata". Contratada: Saturnia - Hawker Sistemas de Energia Ltda. Valor
Total: R$ 471.326,69 (quatrocentos e setenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e nove
centavos). Fundamento Legal: Artigo 25, Inciso 1 da Lei N°8.666/93.
(00. n9 55/98)

Telecomunicações do Ceará S/A
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NO 9 8 - 2 - 0 02

O Edital e demais informações a respeito da licitação abaixo poderão ser obtidos junto à
TELECOMUNICAÇÕES DO CEARÁ S/A - TELECEARÁ, no horário das 08:00 h às 12:00 h e das
13:30 h às 17:00 h na Av. Borges de Melo, 1677 - Vila União, Fortaleza-CE, telefone (085) 105.1318. A
compra de editais poderá ser feita em horário bancário ou mediante comprovação de depósito no Banco
do Estado do Ceará S.A. - BEC, agência 085 - Borges de Melo, Conta Corrente 500.000-7, ou no Banco
do Brasil S.A. Agência 008-6 - Centro, Conta Corrente 4386-9.
Objeto: Aquisição de postes concreto duplo. Custo do Edital: R$ 5,20 Abertura . às 09:00 horas do dia
07/04/98.
Obs.: A TELECEARÁ alerta que todos os seus editais estão à disposição na Av. Borges de Meio, 1677 Vila União, Fortaleza-CE.

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NO 1.5210/98

Processo no 97420009
Objeto: Aquisição de: Caixa emenda aerea cabo metalico vedada. Habilitação: Empresas cadastradas no
Sistema Telebras/CRT, Regularidade Fiscal. Edital completo: afixado em quadro de avisos e disponível a
partir desta data na Comissão Especial de Licitação, Divisão de Obtenção e Cadastro, à Rua Vitório Nunes
da Motta, 220, sala 209, Enseada do Suá, Vitória-ES, tel.: (027) 105-4640 fax (027) 105.4761, de
Segunda à Sexta-feira, das 08:30 h às 11:30h e das 14:00h às 17:00 h, mediante o pagamento do valor de
R$ 20,00 (vinte reais), conta corrente 77,022-1, agencia 0021-3, Banco do Brasil. As despesas de remessa
via SEDEX serão por conta do interessado. Entrega das propostas: 30/03/98, às 09:00h.
ANALTON LOXE
Presidente da Comissão Especial de Licitação

TOMADA DE PREÇOS NO 3.5210/98

. O Edital e demais informações a respeito da licitação abaixo poderão ser obtidos junto à
Divisão de Obtenção e Cadastro - TELEST, no horário das 0811 às 12h c das 1411 às 17h na Rua Vitorio Nunes da Motta, 220
- Sala 209 - Enseada do Suá - Vitória-ES, telefone (027) 105.4640. A compra de editais poderá ser feita em horário bancário
ou mediante coinprovação de depósito bancário, na conta corrente 77.022-1. agência 0021-3, Banco do Brasil S/A. Objeto:
Tonalizador para Impressora Laser Xerox 4890. Custo do Edital: R$ 10,00. Abertura: às 091: do dia 25.03.98.0bs.: A
TELEST alerta que todos os seus editais estão afixados no HALL do Prédio Sede à Rua Vitorio Nunes da Motta. 220 Enseada do Soá - Vitória-ES.
MARIA DE FÁTIMA DIC5GENIS BELO

Presidente da comissão Especial de Licitação

(Of. n9 66/98)

TOMADA DE PREÇOS No 8.7400/98
TOMADA DE PREÇOS N9 9 8 - 2 - 0 03

O Edital e demais informações a respeito da licitação abaixo poderão ser obtidos junto à
TELECOMUNICAÇÕES DO CEARÁ S/A - TELECEARÁ, no horário das 08.00 h às 12.00 h e das
13.30 h às 17.00 h na Av. Borges de Melo, 1677 - Vila União, Fortaleza-CE, telefone (085) 105.1318 A
compra de editais poderá ser feita em horário bancário ou mediante comprovação de depósito no Banco
do Estado do Ceará S.A. - BEC, agência 085 - Borges de Melo, Conta Corrente 500 000-7, ou no Banco
do Brasil S.A. Agência 008-6 - Centro, Conta Corrente 4386-9
Objeto: Aquisição de cordoalha de aço. Custo do Edital: R$ 5,20. Abertura: às 15:00 horas do dia
07/04/98.

Objeto: Execução de serviços de Instalação, Manutenção e Reparo de Linhas Dedicadas para Sinais
Digitais(SLDD) e Linhas Dedicadas para Sinais Analógicos(SLDA), em todas as localidades abrangidas
pela área de concessão da TELEST. Habilitação: AQT Telebrás (Classe "B") e Regularidade Fiscal.
Entrega da documentação e propostas. 31'03'98, às 09:00h. Edital completo: afixado em quadro de avisos
e disponi‘el a partir desta data na rua Vitorio Nunes da Mona, 220, sala 122 (térreo), Enseada do Suá,
Vitória-ES, de Segunda à Sexta-feira, das 08:30h às 11:30h e das 14:00h às 17:00h, mediante o
pagamento do valor de R$ 30,00(trinta reais), ou via SEDEX, com a confirmação por fax (027) 105-4505
ou 324-4006, do depósito da quantia, acrescido da despesa de corréio, apurada por consulta pelo telef.:
(027) 105-4730.
ORLANDO GUIZZARD1
Presidente da Comissão Especial de Licitação

A TELECEARÁ alerta que todos os seus editais estão à disPosição na Av. Borges de Melo, 1677 Vila União, Fortaleza-CE.

Obs.:

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS NO 5.7400/98

(00. n9 67/98)

Comunicamos que na licitação em referência, tendo o julgamento de Menor Preço, sagrou-se vencedora z
licitante ENVIRONSYSTEMS IND. COM . LTDA, para contratação pelo valor global de R$ 114.718,5(
O Edital e demais informações a respeito da licitação abaixo poderão ser obtidos junto à (Cento e quatorze mil, Setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos), inclusos todos os impostos, basic(
TELECOMUNICAÇÕES DO CEARÁ S/A - TELECEARÁ, no horário das 08:00 h às 12:00 h e das 33:30 para 02.03.1998.
LUIZ PAULO PRETTI
h às 17:00 h na Av. Borges de Melo, 1677- Vila União, Fortaleza-CE, telefone (085) 105.1318. A compra
da Comissão Especial de Licitação
Presidente
de editais poderá ser feita em horário bancário ou mediante comprovação de depósito no Banco do Estado
do Ceará S.A. - BEC, agência 085 - Borges de Melo, Conta Corrente 500.000-7, ou no Banco do Brasil S.A.
(Of . n9 t 2/98)
Agência 008-6 - Centro, Conta Corrente 4386-9.
TOMADA DE PREÇOS NO 98-2-006

Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotivos. Abertura: às
09:00 horas do dia 30/03/98.
Obs.: A TELECEARÁ alerta que todos os seus editais estão à disposição na Av. Borges de Melo, 1677 Vila União, Fortaleza-CE.
JOÃO ANICETO DE CARVALHO NETO
Presidente da Comissão de Licitação

Telecomunicações doMato Grosso do Sul S/A
C.G.C. 02.331.492/0001-23
24 2 002/98
14 2 1022/97
„ Concorrência : N 2 004/97

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato:
Processo:

Objeto: Fornecimento de Serviços de Ações Escriturais

(Of . n9 64/98)

Telecomunicações do Espirito Santo S/A
EXTRATOS DE CONTRATOS

Instrumento: Contrato n° 011.7400/98, Contratado: Cheque Service Ltda. Objeto: Fornecimento de
Talonários/Tiquetes Refeição. Concorrência N° 015.7400/97.Valor Total: R$ 2.582.136,24 (dois milhões,
quinhentos e , oitenta e dois mil, cento e trinta e seis reais e vinte quatro centavos). Vigência: 12 (doze)
meses. Assinatura: 25/02/98. Contas Orçamentárias: N° 61.00.000.1.20.000, 61.00.000.1.10.000
61.00.000.2.50.000. Contas Contábeis: N 31 3.39290.232.61.00000, 211.12,000.000. Signatários:"
Laerce Bernardes Machado - Presidente, Marcos Aurélio Oliveira Montes - Vice Presidente Executivo,
Victor Hugo Quiroz Suarez - Diretor de Serviços, Carlindo José Wayrer Brito - Diretor de Engenharia,
José Silvio Vassem - Diretor Econômico Financeiro, Antônio José Peixoto Miguel - Diretor
Administrativo, João Baptista da Motta - Diretor de Recursos Humanos. Contratado. Atilio Fabris Filho.

Valor Total: R$ 4.150,77 (quatro mil, cento e cinqüenta reais e setenta
e sete centavos)
• Data assinatura: 11 de fevereiro da 1998
Vigência: 11.02.98 a 10.02.99
Contratante: Teleme Celular S.A.
Contrat ado: Banco Real S.A.
Fundamento Legal: Artigo 22, Parágrafo 1 2 , da Lei 8.666/93
Assinaturas pela Contratante: Fred Marcos Zamagna Padilha - Diretor
Presidente e Sérgio Assenço Tavares dos Santos - Diretor Superintendente; Pela Contratada: Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro Presidente:* 'Carlos Alberto da Cunha Ferreira - Diretor.
AVISO DE
TOMADA DE

ADIAMENTO

PREÇOS N.2SG/65000165400/001198

Comunicamos o adiamento da data de recebimento e abertura da documentação e propostas do processo licitatório acima mencionado, publicado no

350

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO 3

D.O.U. dia 09/02/98, Caderno XIX, página 70, de 06/03/98 às 09:00 horas,
para 11/03/98 às 09:00 horas.
Adv LUIZ ANTONIO ALVES DA CUNHA
Gerente da Divisão de Licitações e Contratos-PLC

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N9 4/98-SD/S
O edital e demais informações a respeito da licitação abaixo, poderão ser obtidos junto à Divisão de Licitação, no horário
das 0911 às 12h e das 13h às 1711 na Travessa Teixeira de Freitas,75, térreo, Curitiba - PR, telefone (041) 305-1728, fax
(041) 305-1734. A compra de editais poderá ser feita em horário bancário ou mediante comprovação de depósito na Conta
Corrente 030632-0, Agência 0049-3, Banco Bnidesco S/A.

(Of. n9 37/9a,

Telecomunicações do Pará S/A
AVISO DEUCLTAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS NfTPA.DA-03/98
Objeto: Prestação de serviço de transporte de empregados da TELEPARÁ. Participantes:Firmas cadastradas em qualquer
empresa do Sistema Telebrás ou que comprovem qualificação para tal, até 3(três) dias antes do recebimento e abertura das
propostas. Data do recebimento e abertura dos documentos de habilitação e propostas: 27.03.98, às 15:00h, à Av. 25 de
Setembro, 2115-A-1° andar (Divisão de Transporte-AAD.1) Belérn-Pa. Edital: Poderá ser obtido no endereço acima, em cuja
portaria encontra-se afixado este Aviso. Valor do Edital: R520,00(vinte reais), que deverá ser recolhido em favor da Telepará,
no Elmdesco, Agência 3109.7, conta corrente 9380.7. Informações complementares pelos fones: (091) 105-129011594.

Objeto: Fornecimento de empresa especializada para prestação de serviços com o fornecimento de mão-de-obra,
equipamentos, insumos e materiais, nas dependências da ESTB abrangidas pelo Departamento de Serviços da Região Sul:
a) administração e execução de serviços de limpeza e cantina; b) conservação e manutenção de pátios, jardins, gramados,
taludes, floreiras e estradas de acesso; c) conservação e manutenção das instalações prediais; d) conservação, manutenção e
transporte de mobiliário e equipamentos de escritório; e) administração, fornecimento, preparo e distribuição de lanches.
Capital Social Mínimo: R$ 73.000,00, Custo do edital: RS 10,00. Data de abertura: 13.04.98, às 9h30min.
Obs.: A TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A alerta que todos os seus editais estão afixados em sua sede,
localizada na Travessa Teixeira de Freitas,75, térreo, em Curitiba, PR, ou em suas sedes regionais.
ALFREDO ClUFFI NETO
Gerente da Divisão de Licitação

(Of. n9 45/98)

Belém, 10 de março de 1998
HERMóGENES DE AZEVEDO TEIXEIRA
Presidente da Comissão de Ticitação

Telecomunicações de Pernambuco S/A
AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA N9 3/98

(Of. n9 61/98)

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N9 DA- 4 5/9 7

Informamos aos interessados que em função da .inclusão do Anexo III, do Edital acima referenciado, a abertura
da documentação ficará adiada para o dia 14/04/98 às 09:30- horas, permanecendo inalteradas as demais
condições do instrumento convocatório. Maiores detalhes sobre as alterações estão disponíveis da Comissão
Permanente de Licitação da TELPE.

Entidade: Telecomunicações do Pará S/A-Telepará - Modalidade: Tomada de Preços No. DA-45/97-Critério de Julgamento:
Menor Preço - Firma vencedora: COLUMBIA COM. IND. DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO LTDA., Item 1 valor
contratado R$ 15.954,00.Cancelamento dos itens 02,03 e 04. Total Geral de Licitação: RS15.954,00.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
(Of.. n9 125/98)

ORLANDO DAMASCENO
Presidente da Comissão Permanente

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N9 6/98

(Of.. n9 60798)

Telecomunicações da Paraíba S/A
EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato n° 041/98. Contratado: Construt.1 Projetos e
Construções Ltda. Objeto: Contratar a execução dos serviços de
Implantação do Software SEFE - Sistema de Engenharia de Facilidades e
Equipamentos. Inexigibilidade N° 001/98 - Processo n° 980038. Valor
Total: R$ 370.021,00 (trezentos e setenta mil e vinte hum reais).
Desembolso 1998: R$ 277.515,75 (duzentos e setenta e sete mil,
quinhentos e quinze reais e setenta e cinco centavos). Vigência:
06.03.98 à 05.03.99. Assinatura: 06.03.98. Signatários: Bernardino
Bandeira Filho/Diretor de Engenharia e Getúlio Dias Fe r nandes/Diretor
de Serviços. Contratado: Alberto Luiz Minelli Volpini/Gerente
Comercial.

OBJETO: Fornecimento de mobiliário para os Centros de Gerência Integrado de Redes - CGIRS das
localidades de Recife, Caruaru e Petrolina. DATA E HORA DE ABERTURA / RECEBIMENTO
PROPOSTAS: 16/04/98, às 09:30 horas. LOCAL: Sala de Reunião da Comissão Permanente de
Licitação da TELPE, à Av. Afonso Olindense, 1.513 - Várzea - Recife - PE. O Edital encontra-se à
disposição das empresas interessadas no mesmo endereço acima, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às
17:00 horas, podendo ser retirado mediante a apresentação do comprovante de depósito da taxa de R$
10,00 (dez reais), no Banco do Brasil, agência 0325-5, Conta Corrente N 2. 2214-4 ou Banco
Bandeirantes, agência 0299, Conta Corrente N a.8 75001-3, tipo da conta 701. INFORMAÇÕES:
Telefone (081)412-2448 ou Fax (081)412-2339.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
(Of.. n9 123/98)

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS N9 3/98

RESULTADO DE JULGAMENTO
Modalidade: Convite N° 006/98 - Processo 980078. Firma Vencedora:
Kiluz Materiais Elétricos Ltda. Valor Total: R$ 38.433,40 (trinta e
oito mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta centavos)
Critério de Julgamento: Menor Preço.
VALÉRIA DE LOURDES TEIXEIRA FRANÇA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A TELPE informa aos interessados o resultado do processo licitatório acima mencionado, cujo objeto:
Fornecimento de Monofone Completo Compatível DMTB500 Ericsson. EMPRESA VENCEDORA: Startel
Telecomunicações e Informática Ltda. VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 39.030,00
(trinta e nove mil e trinta reais).

TOMADA DE PREÇOS N9 4/98
A TELPE informa aos interessados o resultado do processo licitatório acima mencionado, Cujo objeto
Fornecimento de Fio Telefônico FDG 60-2 PT-BR. EMPRESA VENCEDORA: IPCE Indústria Paulista de
Condutores Elétricos Ltda. VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 35.776,00 (trinta e cinco
mil setecentos e setenta aseis reais).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO
(Of.. n9 122/98)

No extrato da Inexigibilidade n° 001/98: Processo: 980038. Fornecedor:
Construtel Projetos e Construções Ltda, publicado no D.O.U.de 19 de
fevereiro de 1998, N° 35, Seção: III, Página: 51, onde se lê: .... "R$
300.021,00 (trezentos mil e vinte e hum reais....", leia-se: .... R$
370.021,00 (trezentos e setenta mil, e vinte e hum reais)....".
(Of.. n9 23/9 8)

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Telecomunicações do Paraná S/A
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Instrumento: AF 8A-0416. Contratada: Elma Telecomunicações S/A. Objeto: Tampa caixa terminal plástica. Licitação:
Convite: 0031/98-ADC. Valor Total: R$ 2.530,00. Desembolso: 1998 RS 2.530,00. Vigência: 02.03.98 à 20.04.98.
Assinatura: 02.03.98. Signatários:Telecomunicações do Paraná S/A: Jorge Mitio Ishibashi/Procurador e Alfredo Ciuffi
Neto/Procurador.
Instrumento* Primeiro Termo Aditivo ao Contrato; RHD-0032197. Contratado. IBM do Brasil - Indústria, Máquinas e
Serviços Ltda. Alteração: Revisão no preço do projeto de assessoria. Valor total da supressão. R$ 4.890,00. Assinatura.
19 02 98 Signatários Telecomunicações do Paraná S/A. Alvaro Fernandes Dias/Diretor Presidente e Amadeu Colombo,
Cavalcante/Diretor de Recursos Humanos. Contratada: Flávio Sousa Nilo Chiossi/Gerente de Negócios IBM.
W14.16

*AT

Telecomunicações do Rio Grande do Norte S/A

-ema ..,Ow ff, watsceÉvea

-

Objeto: Locação de um imóvel , por um período de 48 meses, situado na Rua Homem de Siqueira, 132, no município de
Pedro Velho/RN , para abrigo da central telefónica deste município. Locador: Wilson Siqueira - Proprietário. Valor
global: R$ 9.600,00, básico para março/98. Justificativa: Artigo 24, Inciso X da Lei 8.666/93. Reconhecimento efetuado
pelo Gerente do Dept° de Planejamento e Engenharia, Gutembergue Soares da Silva, em 04-02-98. Ratificação
efetuada pelo Diretor de Serviços e Engenharia, Gustavo Dias da Silva Neto, em 04-02-98.

EXTRATO DE INEXIGIBIL IDADE DE LICITAÇÃO
Objeto: Inscrição da empregada da TELERN Terninha Maria dos Santos no Cano de Pás-Gradaaçáo eia Finanças
Empresariais, previsto para o período de março/98 a março/99, a ser realizado em Natal/RN. Interessada: JP
ASSOCIADOS. Valor total: RS 7.000,00(sete mil mis). Fundamento legal: Art. 25 (capeet), da Lei 8.648/93.
Reconhecido por Jairo de Almeida - Gerente do Departamento de Recursos HIM111011 e ratificado perigai Patrício de
Figueiredo Júnior - Diretor Administrativo.
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EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Instrumento: Contrato N° 16/98 - DOBT/DMA; Contratada: Godeiro Serviços e *Comércio Ltda; Objeto:
Serviços de desenvolvimento e manutenção de software para apoio nas áreas de obtenção, controle de
estoque e armazenagem; Licitação: Convite N° 001/98 - DOBT/DMA, conforme Art. 23, Inciso 11, Alínea "A",
da Lei 8.666/93; Valor Total: R$ 17.880,00; Vigência: 27/02/98 a 27/08/98; Assinatura: 27/02/98; Signatários:
Pela TELERN S.A., Garibaldi Alves, Presidente e José Patricio de Figueiredo Júnior, Diretor Administrativo,
e pela contratada Carlos Miranda Godeiro, Sócio-Gerente.
(Of. n9 65/98)

Telecomunicações de Rondônia SIA
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
CONVÊNIO STXA-4 210.2.00 01/98; Partes: Telecomunicações de Rondônia SIA
TELERON e HICHAN MOUNZER Ob j eto:
Serviços de Assistência
Odontológica; Prazo: 12 meses; Data da Assinatura: 16/01/98.
TERMO
1°
ADITIVO
AO
CONTRATO
EP I P-3110 .1 . 0002 /9 6 ;
Partes :
Telecomunicações de Rondônia S/A - TELERON e KF TECNOLOGIA - PROJETOS
DE TELECOMUNICAÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA; Objeto: Alteração de
Razào Social; Data da Assinatura: 28/01/98.
CONVÊNIO AGRH-2110 .2 . 0002/98; Partes: Telecomunicações de Rondônia S/A
- TELERON e NIPPON DENT. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/C LTDA.; Objeto:
Perícia Odontológica; Prezo: 12 meses; Data da Assinatura: 02/02/98.
CONTRATO EPEP-3210.2. 0001/98; Partes: Telecomunicações de Rondônia S/A
- TELERON e COPIADORA ROR I 7. LTDA; Licitação: Carta Convi te AOMS3 120/219/97; Objeto: Fornecimento de Serviços de côpi as hel iográf icas;
Valor: R$ 4 . 680, 00; Prazo: 06 meses; Data da Assinatura: 05/02/98.
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N CONTRATO

FORNECEDOR/OBJETO
VALOR/VIGÊNCIA
Ad.07 CT.264/95 Serviço de
Vigilância
aumento Inicio 01/12/97
ADAS
quatro
Vigilantes. Término 31/03/98
Signatários:Victor O.
K.
Reis
Carlos
Guilherme
Zigelli
Presidente
e
Diretor
Administrativo Te1esc.EBV Ltda .
Asa .01/12/97.
Ct.09/98
Serviço Limpeza
Conservação
e Inicio 01/02/98
ADAS
Copa nas Regiões Leste,Sul e Adm. Término 31/01/2000
Central.Sgnatários:Victor O.
K.Valor:139.720,10
Reis
Carlos
Guilherme
Zigelli
Presidente
e
Diretor
Administrativo
Telesc.Ondrepsb
Ltda.Ass. 01/02/98
Ct.10/98
Serviço
Limpeza
Conservação
e Inicio 01/02/98
ADAS
Copa nas Regiões Oeste,Vale e Término 31/01/2000
Planalto.Signatários:Victor O. X. Valor:134.730,55
Reis
Carlos
Guilherme
Zigelli
Presidente
e
Diretor
Administrativo Telesc.EBV.Ltda
.
Ass.01/02/98

(Of.. n9 33/98)

(Of. n9 20/98)

Telecomunicações de São Paulo S/A
Telecomunicações de Roraima S/A
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 97017400. Fornecedor: ABC EMEP ELETRÔNICA E MECÂNICA DE PRECISÃO S/A Gujeto.
Aquisição de peças p/ SPCM 2400. Valor R$ 2.374,08 (Dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e oito
centavos). Justificativa: Trata-se o presente processo de inexigibilidade de licitação, para aquisição de
peças para spcm/2400, com suas especificações, de conformidade com o que dispõe o Art. 25, caput e
I°, da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações. Aprovação efetuada por Luiz Eduardo Silva de Castilho.
Ratificação efetuado por Roque José de Sousa, em 20/02/98.

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 2/98—DVE 3300

Empresas habilitadas: para a fase comercial. Eletroeste - Construções Elétricas Ltda.,
Telecomunicações e Sistemas Ltda - Telesystem., Empresa de Redes Ltda - Emrel., Link Engenharia
Ltda. Abertura das Proposta comerciais das empresas habilitadas: às 09:30h do dia 17/02/98. O
processo encontra-se com vista franqueada aos interessados a partir desta data.
PEDRO DE SOUZA VASCONCELOS FILHO
Presidente da Comissão de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N9 2/98—DvE 3300

TOMADA DE PREÇOS: N.° 002/98 OBJETO: Materiais-e mão-de-obra para a execução de unidades de
rede (UR's) sendo 18.000 (UR's) Classe "B, 40.000 (UR's) Classe "C, 45.000 (UR's) Classe "L" e 1.500
(UR's) Classe "F". Firma Vencedora: Eletroeste Construções Elétricas Ltda, Valor Total R$
1.329,950,00; CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
PEDRO DE SOUZA VASCONCELOS FILHO
Presidente da Comissão Especial de Licitação
(Of.. n9 33/98)

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Instrumento : Primeiro Termo Aditivo ao Contrato: 95/1993 Contratada: Construtora [fibra Engenharia e
Contruções LTDA Valor Total do Aditivo: R$ 945.182,08 Valor Reajustado do Aditivo: R$ 1.141.254,21
Desembolso 1998 RS 1.141.254,21 Assinatura 10/11/97 Vigência 10/11/97 à 09/11/98, Signatários: TELESP:
Hitoshi Shimizu/Diretor Administração'e Francisco Gialluisi Neto/Diretor de Serviços - Contratado. [fibra Engenharia
e Construções LTDA: Darnei Machado/Sócio-Diretor, Franco Di Bisceglie/Sócio-Diretor e Luiz Carlos dos
Santos/Sócio-Diretor;
(Of. n9 39 8/9 8)
CT.OS/025 "A"/98 de 09.02.98. Contrato: n° 97/5370. Contratada: Elevadores Villarta Ltda. Objeto: Serviços de
conservação em elevadores de fabricação Sur, instalados nos prédios sitos à Rua Afonso Matarazzo, 59 e Rua
Óbidos, 145 - São José dos Campos - Distrito S3 - Gerência Regional de Serviços de Telecomunicações Sudeste.
Vigência: 365 dias. Valor: R$ 18.347,00. Signatários: José Tadeu Puoli Gabrielli - Gerente da Divisão
Administrativo-Financeira e Aurino Alves Socorro Filho - Gerente Regional de Serviços de Telecomunicações
Sudeste pela TELESP e Jomar Miguel Alegre Cardoso - Sócio-Gerente pela Contratada. CT.OS/025 "13/98 de
09.02.98. Contrato: n° 97/5394. Contratada: Elevadores Villarta Ltda. Objeto: Serviços de conservação em
elevador de fabricação Atlas, instalado no prédio sito à Rua Senador Salgado Filho, 75- São José dos Campos Distrito S3 - Gerência Regional de Serviços de Telecomunicações Sudeste. Vigência: 365 dias. Valor: R$
6.196,68. Signatários: José Tadeu Puoli Gabrielli - Gerente da Divisão Administrativo-Financeira e Aurino Alves
Socorro Filho - Gerente Regional de Serviços de Telecomunicações Sudeste pela TELESP e Jomar Miguel Alegre
Cardoso - Sócio-Gerente pela Contratada.
AO.

(Of. n9 399/98)

Contraio. Telesp 98/5203. Ass t'atum. 27/02/98 - Contratada: Roosevelt Boscoli. - Objeto: Manutenção em veículos VW, de
propriedade da TELESP, sedia Is em Pres. Venceslau. - Licitação. Convite VOB-073/97 - Valor básico total R$ 13443.36.
Vigência, 12 meses - Desemboim

em 1998: R$ 10.082.52 . Desembolso em 1999: R$ 3.360,84.

(of. n9 4 00/9 8)

Contrato:9815210-Assinatura:04.03.98-Contratada:Mauricio Rodrigues Zimmermann M.E.-Objeto:Serviço de 02
moto-mensageiros para entrega e recolhimento de documentos em postos de abastecimentos de combustíveis
credenciados pela Telesp-Licitação • VA0 2116/97S Convite-Data da Averbação:02.03.98-Tipo de Despesa:CusteioValor Total:R$ 28.752,00-Vigência: 12 Meses-Desembolso/98:R$ 21.564,00-Desembolso/99: R$ 7.188,00Signatários/Telesp:Hitoshi Shimizu/DirAdm-Vaime J.Rocha/GenDepto-MaurIcio Rodrigues Zimmermann/Diretor,
(Of. n9 408/98)

Telecomunicações de Santa Catarina S/A
CGC/MF. 83.897.223/00012O
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
PROCESSO

PROMISSARIO/OBJETO

ADITIVO NI 0.1 AO PROMISSÁRIA :ASSOCIAÇÃO DOS
CONTRATO N5
PROMITENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA
113/96 (PGP)
COMUNITÁRIO DE TELEFONIA - PCT
13- (AIV/PCT-13)
Objeto: Alteração das clatisulas
primeira e quinta do Contrato de
promessa de entroncamento e
absorção da planta comunitária de
telefonia - PCT.
Signatários :
Pela TELESC:
Victor Osvaldo Konder Reis Presidente
Odilon Antônio Silva - Diretor de
Engenharia
Pela APU/PCT-13 :
Paulo Ademir FlorianiPresidente
Data assinatura: 20/02/98
•

VALOR/VIGENC1A

VALOR TOTAL: -XINÍCIO
20/02/98
TERMINO
30/12/98

Contrato:97/1583-Assinatura:05.03.98-Contratada:Construtora Vão Livre Ltda-Objeto:Adaptações Civis e Elétricas-'
Valor Aditivado:R$ 26.891,80-Vigência:15 Dias corridos-Motivo:Reforma não prevista no contrato,a fim de
complementar a obra, adequando o escritório para melhor atender o usuário-Signatários/Telesp:Hitoshi Shimizu/
Dir.Adm-Vaime J.Rocha/Ger.Depto-Vão Livre:Gabriel Rubin/Diretor.
(Of.

n9 409/98)

CT OW-1849/97 - data: 31/10/97 - Contrato no. 96%6 ;134 - Contratantes: TELESP e Labor-Lux Comércio e
Laboratório Fotográfico LIDA - Objeto: Serviços de fotografação de painéis de contadores de chamadas, com
revelação, digitação, verificação de críticas e emissão de relatórios das Estações da Regional de Serviços de
Telecomunicações Oeste-- OW - Vigência: 365 dias - Valor Básico: R$467.321,52 - Signatários: TELESP Edna
Márcio Silva Faria/Gerente Regional de Serviços de Telecomunicações Oeste e Francisco Gialluisi Netto/Diretor
de Serviços - Labor-Lux Comércio e Laboratório Fotográfico LTDA Irma Berretta Zaveri/Sócia Gerente.
(Of..

n9 411/9 8)

Carta de Autorização OWA-0305/98 para Acréscimo de Serviços - Assinatura; 0 -5/03/98 - Contrato n°98/5183 Contratantes: TELESP e Frimar Refrigeração LTDA - Objeto: Acréscimo necessário para manutenção de
compressores do Centro Telefônico de Vila Mariana, para evitar o risco de paralisação dos equipamentos de
comutação e transmissão da Telefonia Fixa e Celular - Vigência: 5 dias - Valor Básico: R$2.100,00. - Signatários:
Edna Márcia Romero Dulcetti/Gerente da Divisão Administrativo-Financeira e Márcio Silva Faria/Gerente Regional
de Serviços de Telecomunicações Oeste pela TELESP; Vera Lúcia A. de Souza/Assessora Comercial pela
Frimar Refrigeração LTDA;
(of. n9 412/98)
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CT. OLN149/98, de 12102/98 - Contrato n° 96/3027 - Motivo Carta de Prorrogação de Prazo Contratual
Fornecedor: Cotei Comi e Técnica de Eletricidade Ltda. - Objeto- Instalação e retirada de linhas e aparelhos, linhas
privadas e linhas públicas; serviços eventuais e serviços em OG's, constantes do Manual de Atividades de Rede
Externa-- MARE, na área do Distrito de Bauru - OB1 - Valor RS (Sem acréscimo de valor) - Vigência (02 meses)
de 16/02/98 à 15/04/98 - CT. OLA/150/98; de 12/02/98 - Contrato n° 96/3028 - Motivo Carta de Prorrogação de
Prazo Contratual - Fornecedor: Peretti Eng' Construções Elétricas e Comércio Ltda. -Objeto. Instalação e retirada
de linhas e aparelhos, linhas privadas e linhas públicas, serviços eventuais e serviços em DG's, constantes do
Manual de Atividades de Rede Externa - MARE. na área do Distrito de Presidente Prudente - OB2 - Valor R$ (Sem
acréscimo de valor) - Vigência (02 meses) de 16/02/98 à 15/04/98 - CT OLA/151/98; de 12/02/98 - Contrato n°
96/3029 - Motivo. Carta de Prorrogação de Prazo Contratual - Fornecedor Peretti Eng' Construções Elétricas e
Comércio Ltda. - Objeto. Instalação e retirada de linhas e aparelhos, linhas privadas e linhas públicas, serviços
eventuais e serviços em DG's, constantes do Manual de Atividades de Rede Externa - MARE, na área do Distrito
de Manha - OB3 -Valor R$ 19.000,00 - Vigência (02 meses) de 16/02/98 à 15/04/98.

(of. n9

416/98)

Instrumento: Escritura de Venda e Compra Objeto Imóvel localizado no municipio de Jaú - SP - Rua Humberto
Massola. s/n.°. lotes 16 e 17 - Q 9 - Pouso Alegre de Baixo Licitação' Concorrência Si- 205/97. de 26/09/97 Valor
Total RS 10.000,00. Assinatura: 13/02/98. Signatários TELESP p.p. WILSON ALIANO GRA 44971.p p IGNEZ
MARQUES DE OLIVEIRA CPF/MF 150 460 528-49

(Of. n9 417/98)
Primeiro aditamento ao contrato n° 95/6009 - Assinado: 04.03.98 - Contratantes: TELESP e João Batista
Marques e Irma Garcia de Carvalho Marques.Objeto: Locação de um imóvel com área de terreno de 664,20 m2,
e área construida de 1.050,00 m2, situado no município de-Barretos, na Av. 43, n° 1.170. Estado de São Paulo.
Finalidade: Prorrogar o contrato por mais 24 meses. Licitação:Dispensa (Lei 8.666, artigo 24. inciso X) Valor
básico total: RS 49,162,80 Vigência: 01.05.98 a 30:04.2000. - Signatários: Telesp -Hitoshi Shimizu/Diretor
Administrativo e Paulo Emidio Faria/Gerente Regional de Serviços de Telecomunicações Norte e João Batista
Marques e Irma Garcia de Carvalho Marques/Proprietários.
Pnmeiro aditamento ao contrato n° 96/5922 - Assinado 04 03 98 . Contratantes TELESP e Salvador Antonio
Guerreiro Galhardo Filho -e Arcidélia Garcia Barbosa Guerreiro Objeto Locação .de um imóvel comercial cor"
698,00 m2 de àrea construída, situado no município de São José do Rio Preto à Rua Jorge Cury n° 2781
Estado de São Paulo, Finalidade' Prorrogar o contrato por mais 24 meses Licitação • Dispensa (Lei 8-666 artigo
24, inciso X) Valor básico total: RS 83.876,16 Vigência' 01/09/98 a 31/08/2000 - Signatários' Telesp -Hitoshi
Shimizu/Diretor Administrativo e Paulo Emidio Faria/Gerente Regional de Serviços de Telecomunicações Norte
e Salvador Antonio Guerreiro Galhardo Filho/Arcidélia Garcia .Barbosa Guerreiro/Locadores
(Of.. n9 41 8/9 8)
AVISO
TOD- 71/97

Objeto; Fornecimento de 08(seis) cópias do Software EHPS da Attachmate, incluindo, ainda, embalagem,
transporte, seguro de transporte bem como documentação técnica. Comunicamos que face ao desinteresse dos
participantes, estamos reconvocando a licitação acima. O Edital com as condições de participação e demais
informações está a disposição, para consulta, na R. Dr. Rafael de Barros, 232 - 11' andar, das 8:30 às 12:00 e
das 13:00 às 17:00 h, podendo ser adquirido até 09/04/98, pelo valor de R$ 9,00, na R. Dr. Rafael de Barros, 232
- 10° andar, no horário acima. Entrega de propostas 18/04/98, Edital n.°018/98.
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instalações da TELESP na Grande São Paulo SP. Encon'Engenharia Ltda, habilitada
para os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e
18; Springer Carrier SiA. habilitada para os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 08, 10, 11,
12. 14 e 16; Emac Engenharia de Manutenção Ltda. habilitada para os lotes 01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18; Enclimar Engenharia de
Climatização Ltda. habilitada para os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 14, 15, 16, 1 7 e 18, Thermotec Engenharia e Instalações Ltda, habilitada para
os lotes 01, 02, 03, 04, 07 e 18, Thermon Ar Condicionado Ltda, habilitada para os
lotes 06. 12, 15, 16 e 17, Ergo Engenharia Ltda. habilitada para os lotes 01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 08. 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18; Servtec Instalações e
Sistemas Integrados Ltda. habilitada para os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12. 13, 14. 15, 16, 17 e 18; Tempset Engenharia e Instalações Ltda.
habilitada para os lotes 14, 16 e 18. Empresas Inabilitadas: Serveclima Engenharia e
Instalações Ltda. por não atender os itens 3.1.2.2 (atestado de desempenho em nome da
empresa Proar), 3.1.4 (apresentou documentação em cópias simples) e 3.1.3.1 ( no
balanço patriffionial não constam as assinaturas do representante da empresa e do
contador); Arteng-e Instalação Eletromecânica Ltda, por não atender o item 3.1 do
edital (apresentou documentação de habilitação em apenas uma via); Engeclima Ar
condicionado Ltda. por não atender o item 3.1 do edital ( apresentou documentação de
habilitação 'em apenas uma via).
Edital n . 013/98
TSUNEO UMETSU
Presidente da Comissão de Licitação
(Of. n9 410 98)

TOMADA DE PREÇOS N9 TTG- 10 1/9 7
Objeto: Aquisição de licença de uso de software; NETWARE GROUPWISE MAILBOX versão 5:0 (ou superior)
para 500 usuários; NETVVARE GROUPVVISE SMTP/NLM última versão para 500 usuários; NETVVARE
GROUPVV1SE WEB ACCESS SERVER versão 50 (ou-superior) para 500 usuários, Netware For SAA versão 2.0
(64 sessões) para 2.2 (50 usuános-upgrade) ou mais atualizada, Netware For SAA versão 2.0(16 sessões) para
2 2 (25 usuános-upgrade) ou mais atualizada, MS-WINDOWS 95 (molp C) para 20 usuários, MS-OFFICE 97 (molp
C) para 20 usuários. Fornecer a documentação dos Softwares, sem instalação e compativel com Wndows 95.
Empresas Habilitadas. Engesisa Engenharia de Sistemas e Aut. Ltda e Sylex Tecnologia Comércio e Serviços
Ltda. Empresas Inabilitadas. Microcap Informática Ltda, por apresentar Indica de solvência inferior ao exigido no
Edital, conforme item 4.04 a, Anexo A e Netwayse Networking Sistema Lida, por não apresentação da Certidão
Negativa de Falência e/ou Concordata, conforme itern4.04 b, Anexo A do Edital. Os envelopes com as propostas
técnico/comerciais, recebidos na sessão de 16/02/98 das empresas habilitadas serão abertos no dia 19/03/98 às
10:00h, à Av. Angélica, 2197 - 9° andar - São Paulo - S.P. Comunicamos que a presença das proponentes é
obrigatória. Edital n.° 349/97.

HELCIO BINELLI
Gerente do De p artamento de Engenharia
(Of. n9 415/98)

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N9 TOA-0 3 9 / 9 7

(Of .. n9 419/98)

Critério de Julgamento:Menor Preço-Proponente vencedora:NRA Engenharia • Comércio Ltda.-Valor:R$
768.177,93.
NETTO d a
Diretor de Serviços

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo n9 I0B-001/98

FRANCISCO GIALLUISI

De acordo com ct inciso 1. dá artigo 25 da Lei 8666/93, catamos firmando contrato com Banking Soltitions do Brasil
para o fornecimento de prestação.de serviços de manutenção de software e hardware do sistema de gerenciamento de clientes em lojas da Telesp. desenvolvido pela empresa-Q-Matic.. no valor de R$ 36.259,20 (trinta e seis mil, duzentos e cin-

ia

(of. n9 414/98)

quentaen~alsc~nuMmwl,compraaodeemmOodc12(doze~

Telecomunicações de Sergipe S/A

(Of. n9 401/98)

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS

RESULTADOS DE HMILITACÃO
N9 CA0-2103/97 S
Objeto: Execução de serviços de limpeza, conservação de áreas construídas, livres e
pavimentadas; preparo de café; fornecimento de café em pó, açúcar, papel higiênico,
papel toalha, sabonete líquido, copinhos, água potável em garrafão de 20 litros, em
diversos prédios da Grande São Paulo. Empresas Habilitadas: LOTUS Serviços Técnicos
Ltda. para os lotes solicitados;JOSÉ CITRO & Cia Ltda. para os lotes solicitados;
EPS - Empresa PAULISTA de Serviços S.A. para os lotes solicitados; MULTISERV/CE
Nacional de Serviços Ltda. para os lotes solicitados;DEMAX Serviços e Comércio Ltda.
para os lotes solicitados; TRANSBRAÇAL - Prestação de Serviços, Indústria e Comércio
Ltda para os lotes solicitados; Agrícola Comercial e Construtora MONTE AZUL Ltda,
para os lotes solicitados; CONSTRUMÁXIMA Construções e Empreendimentos Ltda, para
os lotes 24,25,26,27,28,29,30,31,32,85,86,87,88,89,129,130,131,132,133,134,135,136,
137,138,139,140 e 141; TRADSERV - Comércio e Serviços Ltda. para os lotes
solicitados; Limpadora CALIFÓRNIA Ltda. para todos os lotes;JOB Eng. Const. e
Sistemas de Manutenção Ltda. para todos os lotes; SANTA Saneamento Técnico Ambiental
Ltda. para todos os lotes; Empresa TEJOFRAN de San. e Serviços Gerais Ltda. para
todos os lotes;ARCLAN - Serviços, Transportes e Comércio Ltda. para os lotes
solicitados;CODEP Conserv. e Dedec. de Prédios e Jardins Ltda. para todos os lotes;
Empresa Limpadora CENTRO Ltda. para os lotes solicitados; Empresas inabilitadas:LSI
Administração Serviços e Comércio Ltda. por não atender ao item 3,1.2.1 e 3.1.4.2. do
Edital; ALBATROZ Serviços Gerais Ltda. por não atender aos itens 3.1., 3.1.3.1-b e
.3.1.4.2. do Edital; SAN/TEC Higienização Ambiental Ltda.por não atender ao item
3.1.4.2. do Edital; A.TONANNI Construções e Serviços Ltda. por não atender ao item
3.1.3.1-b do Edical;CONSTRUMAXIMA Construções e Empreendimentos Ltda, para os lotes
02,04,05,06,07,08,09,75,76,77,78,79,80,81,82,83 e 84 por não atender ao item
3.1.3.3., sendo que para eliminação dos lotes considerou-se o diposto no item 3.4. no
Edital. Edital n . CO2/98.
(Of.. n9 4O5,'981
CONCORRÊNCIA

CON COR RÊNC IA N9 CA'3- 20

ec

7_,5

Objeto: Serviços de operação e manutenção preventiva/corretiva e emergencial de
sistemas de ar condicionado, inclusive tratamento químico de água em edifícios e
n nx .....

TOMADA DE PREÇOS N.° 027/97 - FIRMA VENCEDORA: Autelserv NE Telecomunicações Ltda - VALOR
TOTAL: R$6 16.190,00 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço.
ÉLIO YAGIJILT
Presidente da Comissão Especial de Licitação
(Of. n9 21/99)

Empresa Brasileira de Comunicação S/A
EXTRATO DE CONTRATO
1) Instrumento: Contrato n 2 C.ESFN-003/98; Contratado: Taipa Engenharia
Ltda.; Objeto: Reforma da Torre do Sistema de Ar Condicionado do
Prédio Terminal Joinville/SC; Licitação: Carta Convite ESFN-011/97;
Valor Total: R$ 17.975,15; Desembolso 1998: R$ 17.975,15; Vigência:
17/02/98 a 16/04/98; Assinatura: 17/02/98; Signatários: Alvaro
Filgueiras e Danilo Aronovich Cunha, Contratado: Edson Panismon
(Of. n9 534/98)

EXTRATO DE CONVÊNIO
Instrumento: Convênio DDH-001/ 98 . Conveniado: Sociedade Educacional
SOMA. Objeto-: estabelecer condições necessárias para a EMBRATEL
subsidiar custeio de empregados em formação de 1° e 2° graus. Justificativa: Artigo 24, Inciso XIII, da Lei 8.666/93. Valor Total:
R$2.976,00. Vigência: 30/01/98 a 31/12/98. Assinatura: 30/01/98
Signatários: Dilio Sérgio Penedo - Presidente e Franklin Madruga Luzes '
- Diretor de Administração. Conveniado: Afonso Alberto F. Santana e
Roberto Sandra Abrantes Regis - Diretores.
(Of . n9 .3.5..s/9 8 )
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Processo: CI.DDH.2-017-DDH.23/98 Fornecedor: Associação Universidade
Santa Úrsula. Objeto: uma inscrição no curso de Pós-Graduação
Especialização em Tecnologia da Informação, período: 16/03/98 a
16/03/99. Valor: R$3.600,00. Justificativa: Caput do Art. 25, Lei
a.666/93, Aprovação efetuada por Sérgio Paiva da Silva - Chefe da Divisão de Qualificação Profissional. Ratificação efetuada por Ana Rosa
:hopard Bonilauri - Chefe do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, em 27/02/98.
Processo: CI.DDH.2-018-DDH.23/98 Fornecedor: INFNET Consultoria e
Treinamento. Objeto: três inscrições no curso Formação de Analistas
INTRANET/INTERNET com ênfase em Desenvolvimento, período: 17/03 a
23/04/98 Valor: R$3.600,00. Justificativa: Caput do Art. 25, Lei
8.666/93. Aprovação efetuada por Sérgio Paiva da Silva - Chefe da Divisão de Qualificação Profissional. Ratificação efetuada por Ana Rosa
Chopard Bonilauri - Chefe do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, em 27/02/98.
Processo: CI.DDH-042-DDH.23/98 Fornecedor: Dinsmore Associates
Consultores S/C Ltda. Objeto: realização do Programa de Capacitação
Gerencial, período: 1 0 semestre/98. Valor: R$21.400,00. Justificativa:
Caput do Art. 25, Lei 8.666/93. Aprovação efetuada por Ana Rosa Chopard Bonilauri - Chefe do Departamento de Desenvolvimento de Recursos
Humanos. Ratificação efetuada por Franklin Madruga Luzes - Diretor de
Administração; em 03/03/98.
Processo: CI,DDH.1-012/98 Fornecedor: Qualitymark Editora Ltda. Objeto: aquisição de 105 exemplares do livro Transformação Organizacional.
Valor: R$2.058,00 Justificativa: Caput do Art. 25, Lei 8.666/93. Aprovação efetuada por Heloisa Helena Oliveira de Magalhães Couto - Chefe
da Divisão de Desenvolvimento de Estratégias de Capacitação.
Ratificação efetuada por Ana Rosa Chopard Bonilauri - Chefe do
Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, em 04/03/98.
Processo: CI.DDH,2-019-DDH.21/98 Fornecedor: Consultor Mário
Zonenschein. Objeto: curso de Atualização de Avaliadores do PEQ,via
TV Executiva, período: 05 a 1- 6/03/99. Valor: R$3.500,00. Justificativa: Caput do Art. 25, Lei 8.666/93. Aprovação efetuada por Sérgio Paiva da Silva - Chefe da Divisão de -Qualificação Profissional.
Ratificação efetuada por Ana Rosa Chopard Bonilauri - Chefe dc
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CONVITE N.° UABS-2-13/98
1) A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL, comunica aos
interessados que realizará nos termos da Lei n.° 8.666/93, complementada pela Lei n.° 8.883, de
08/06/94; 2) Objeto: Aquisição de (01) Enlace Rádio ponto a ponto Spread Spectrum 64K, (02)
Antenas Parabólicas, diâmetro 0,6m , ( 35m) Cabo coaxial de 'A", (75m) Cabo coaxial de W, (02)
Conectores N-M p/cabo coaxial de 1/4", (02) Conectores N-M p/cabo coaxial de 1/2" . 3) Data de
realização. 19/03/98, às 16:00 horas no SCS Cid. 05 Bloco E Ed. EMBRATEL 3° ANDAR SALA 316; 4)
Condições de participação: Conforme Convite; 5) O Convite encontra-se à disposição no endereço
acima onde está afixado para eventuais consultas.
SARA ALMEIDA CAMPOS
Chefe da Unidade Administrativo-Financeira BrasIlia
(Of. n9 108/98)

AVISOS DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 UECB-000.1/97

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A - EMBRATEL, comunica é
¡revogação da TOMADA DE PREÇOS N. UECB-0001/97. Motivo: Evolução.
!..ecnolOgica, conforme Art.49 da Lei 8.666/93.
VANDERLEI FLORIANO RIBEIRO
Presidente da Comissão de Licitação
(Of. n9 328/98)

TOMADA DE PREÇOS N9 ESCT-006/9-7

Tomada de Preços n° ESCT-006/97. Objeto: Aquisição de 05 analisadoret
de transmissão digital. Publicada no DOU de 30.10.97 seção III - Pág.
210. Motivo: Revogação por interesse público com base no Art. 49 de
Lei 8.666. O processo encontra-se com vista franqueada aos
interessados a partir desta data.

Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, em 04/03/98.
EDUARDO LEVY CARDOSO MOREIRA
Diretor de Serviços

(Of.. n9 332/98)
Processo: SSGN-01-5/98; Fornecedor: LISTEL - Listas Telefônicas S/A;
Objeto: Figuração da Embratel na Lista Telefónica; Justificativa:

(Of. n9 327/98)

Artigo 25, Inciso I, Lei 8.666/93. Reconhecimento efetuado por
Djalma Melgaço'Lima - CHEFE DO ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS GOIÂNIA, em
19/02/98. Ratificação efetuada por Eduardo Levy C. Moreira - DIRETOR
DE SERVIÇOS, em 02/03/98.

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CONVITE
Convite No, DIE-030197; Objeto: Detalhamento de projeto, fornecimento de materiais e serviços de instalaçãd
de sistema CA de Emergência, com 55 kVA, para a Estação Repetidora de Paulo de Frontin - RJ; Ansi
Vencedora: Tecman Comércio, Indústria e Serviços de Engenharia Lida; Valor Total: R$ 12.990,30; Critério:
de Julgamento: Menor preço global;

(Of. n9 331/98).

AVISO DE, CREDENCIAMENTO N9 DJU-001/98

Edital de credenciamento e demais informações a respeito do
predenciamento, poderão ser obtidos junto ao Departamento Jurídico, no
horário das 09:00 h às 11:00 e das 14:00 às 16:00, na Av. Presidente
tiargas, 1012 sala 1632 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. A compra de
aditais poderá ser feita no horário das 10:00 h às 15:00h na Av.
Presidente Vargas, 1012 - Sobreloja - Sala 10. OBJETO: credenciamento
áe Advogados(as) e/ou Sociedade de Advogados(as) para prestarem
aerviços de advocacia, nas causas em que a EMBRATEL figura ou vier a
figurar como parte Autora/Credora - Custo do edital: R$ 5,00
'Abertura:às 10:00h. do dia 31/03/98.

BERTRAM'CLAASSEN

Chefe da

ID

ANTONIO CARLOS TETTAMANZY
Chefe do Departamento Juridico

(Of. n9 330/98)

TOMADA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N. DAM-040197 -

OBJETO: Mobiliário. FIRMA VENCEDORA: Mareai Móveisi

p/Eseritário Ltda. VALOR TOTAL: RS 139.670,00. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço.

(Of. n9 325/98)

MARLENE MENDES DA CRUZ
Presidente da Comissão de Licitação

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N9 DJU-002/98

Editai e demais informações a respeito da licitação, poderão ser
pbtidos junto ao Departamento Jurídico, no horário das 09:00 h às
11:00 e das 14:00 às 16:00, na Av. Presidente Vargas, 1012 sala 1638 entro - Rio de janeiro - RJ. A compra de editais poderá ser feita no'
porário das 10:00 h às 15;00h na Av. Presidente Vargas, 1012 Sobreloja - Sala 10. OBJETO: Contratação de Escritório de Advocacia na
.larea de contencioso trabalhista - Custo do edital: R$ 5,00 Abertura;às
10:00h. do dia 30/04/98.

(Of.

n9 329/98)

'Tomada de Preços DAM-045/97; Firmas classificadas.: Hewlett-Packard
, Company - para o item 1-1 e T ã M Instruments Representações Ltda Apara o . item 1.2; Firma desclassificada: Não houve;

RAFAEL ALVES LOUZADA

ANTONIO CARLOS TETTAMANZY
Chefe do Departamento Juridico
(Of. n9 326/98)

Divisão de
- Licitação e Contratos

Presidente da Comissão de Licitação
(Of. n9 335/98)
•••
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SEÇÃO 3
MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL
E REFORMA DO ESTADO
Secretaria Executiva
Stilbsecretaria de Assuntos Administrativos

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N'9 21 / 98
Objeto: Aquisição de combustível para supri
N. Processo: 040000075789 7 3_5
mento da frota de veículos deste Ministério.
Contratada: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Fundamento Legal: Artigo 24 , inciso VII , da Lei 8.666/93
Justificativa : Abastecimento da frota de veículos do MARE
Declaração de Dispensa em 10/03/1998
Nome: LAMARTINE BRITO SANTOS
Cargo: Coordenador Geral de Serviços Gerais - Su,stituto
Ratificação em 10/03/1998
Nome: ADILSON DIAS DA SILVA
Cargo: Subsecretário de Assuntos Administrativos
Valor: R$ 25.274,00
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 88,68 )
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Cargo: Superinten~te de Administração
Valor: R$ 50.000,00
, SIDEC - 10/03 1 1998 - Valor a faturar: R$ 88,68 )

Financiadora de Estudos e Projetos
EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie:Convênio INDCT/Programa BID 77.98.0077.00; Assinatura:03/03/98;Partes:Financiadora de
Estudos e Projetos-FINEP,CGC 33.749.086/0001-09 e Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP
CGC 23.070.659/0001-10;Objetivo:Estud o da produção de ligas FE-C com teor de MN pelo processo
de fusão redução;Valor:Us$205,000.00;Prazo de Utilização:22/11/99;Prazo de Prestação de Contas:
22'01/2000
Espécie:Convênio FNDCT n°77.98.0082.00;Assinatura: 03/03198;Partes:Financiadora de Estudos e
Projetos-FINERCGC 33.749.086/0001-09 e Faculdades Católicas CGC 33.555.921/0001-70;Objetivo:
Laboratório de tecnologia de imagens e efeitos especiais: uma parceria PUC-RIO/FINEP orientada para
apoiar o desenvolvimento do pólo audiovisual;Valor: R$ 38.882,00;Prazo de Utilização: 30/06/98:Prazo
de Prestação de Contas: 30/08/98

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie:Convénio FNDCT/Programa BID n°77.98.0083.00;Assinatura:03/03/98;Parte s: Financiadora
Estudos e Projetos-F1NEP,CGC 33.749.086/0001-09 e Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e
Estudos Tecnológicos CGC 72.060.999/0001-75;Objetivo:Coordenação da rede transportes do
recope;Valor:Us$ 157,680.77; Prazo de Utilização:22/11/99;Prazo de Prestação de Contas:22/01/2000

Carta-Contrato n° 012/98. CONTRATADO. Sr. Annibal Afonso Neto, OBJETO Docência Administração
Gerencial Para Um Novo Estado. LICITAÇÃO: Inciso II do Art 24 da Lei 8 666/93 PROCESSO/ENAP no.
101/98. NOTA DE EMPENHO: 97NE00131, emitida em 02103198 VALOR/RS . 1.050,00. CRÉDITO: Programa de
Trabalho n° 03007021722600004; Natureza da Despesa n° 349036 e Fonte n° 0100000000. PERIODO DE
VIGÊNCIA: 11 a 13/03/98. DATA DA ASSINATURA: 04/03/98. SIGNATÁRIOS. Sr, Carlos Antonio Morales pela
ENAP e o Sr. Annibal Afonso Neto.

Especie:Convénio FNDCT 76.98.0084.00;Assinatura:04/03/98;Partes:F inanciadora de Estudos e
Projetos-FINEP,CGC 33.749.086/0001-09 e Associação Serrana de Educação e Cultura CGC
36.537.801/0001-38;Objetivo:Transtec-Tr ansfer'd1icia de Tecnologia e a Inserção do Brasil no Cenário
Internacional-Rio de Janeiro-RJ; Valor: R$ 20.000,00;Contrapartida:R$ 32.533,34;Prazo de Utilização:
30/06/98;Prazo de Prestação de Contas: 30/08/98

(Of. n9 33/98)

Espécie:Convênio FNDCT 76.98.0085.00;Assinatura:04/03/98;Partes:F inanciadora de Estudos e
Projetos-PINEP.CGC n 033.749.086/0001-09 e Fundação de desenvolvimento da Pesquisa-FUNDEP
CGC 18.720.938/0001-41;Objetivo: Desenvolvimento de Software para Gerenciamento de Projetos e
de Pesquisas;Valor:R$243.780,00;Prazo de Utilização:30/11/98;Prazo de Prestação de Contas: 30/01/99

Fundação Escola Nacional de Administração Pública

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Secretaria Executiva
EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 149 5/98
N. Processo: 01200000242/98-1 4 Objeto: Renovação de assinatura.
Contratada: LEX EDITORA S.A.
Fundamento Legal: Artigo 25 , inciso I , da Lei 8.666/93
Justificativa: Distribuição exclusiva da Lex Editora S.A., para atendera C
ONJUR/MCT.
Declaração de Inexigibilidade em 04/03/1998
Nome: PAULO DE QUEIROZ ROCHA PINTO
Cargo: Subsecretário de Assuntos Administrativos
Ratificação em 04/03/1998
Nome: LINDOLPHO DE CARVALHO DIAS
Cargo: Secretário-Executivo
Valor: R$ 1.696,50
10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 88,68 )
( SIDEC

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
EXTRATO DA CARTA-CONTRATO N9 1/ 9 8
CONTRATANTE: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA; CONTRATADA: H.S. LOPES. OBJETO:
Aquisição de Material de Consumo para Veículos Automotores ( Pneus e Camaras ), PROGRAMA DE
TRABALHO; 240118; ELEMENTO DA DESPESA. 34.90.30, NOTA DE EMPENHO. 00131/98; VALOR TOTAL.
R$ 32.046,00, FONTE DE RECURSO. 0100000000, VIGÊNCIA. a partir da data de assinatura do contrato.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03.03.98 a 04.03.98; DATA DA ASSINATURA: 03.03.98; PELA CONTRATANTE . Sr
°vido de Menezes Fonseca; PELA CONTRATADA: Sra. Hescy Silva Lopes.
EXTRATO DO CONTRATO N9 1/98
CONTRATANTE: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA; CONTRATADA: VDL POSTO DE
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. OBJETO: Aquisição de Combustíveis (consumo); PROGRAMA DE
TRABALHO: 240118; ELEMENTO DA DESPESA. 34.90.30; NOTA DE EMPENHO: 00132; VALOR TOTAL : R$
134.250,00; FONTE DE RECURSO. 0100000000; VIGÊNCIA: a partir da data de assinatura do contrato . PRAZO
DE VIGÊNCIA: 06.03.98 a 06.03.99; DATA DA ASSINATURA: 06.03.98; PELA CONTRATANTE: Sr. Ozório José
de Menezes Fonseca; PELO CONTRATADO: Sr. Waldir Duarte Alecrim.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO N 2 06197, assinado em 09.02.98.
CONTRATADA: SAMEL - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA. OBJETO: Assistência
Médica. MOTIVO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 03 meses, conforme no item 11 do
Contrato e Artigo 57. Parágrafo 2° da Lei 8.666/93.
(Of.. n9 7;98)

Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico
Diretoria de Administração

Espécie:Convênio INDCT 76.98.0042.00;Data da assinatura:03/02/98;Partes:Financiadora de Estudos e
Projetos-FINEP,CGC 33.749.086/0001-09 e Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa-FUNDEP
CGC 18.720.938 , 0001-41; Objetivo:Progama Pólo de Integração da UFMG no Vale do Jequitinhonha;
Valor:R$560.000,00; Contrapartida:R$1.722.000,00; Prazo de Utilização:28/02/2000;Prazo de
Prestação de Contas: 30/04/2000
Espécie:Convênio FNDCT 78.98.0086.00;Data da assinatura:04/03/98;Partes:Financiador a de Estudos e
Projetos-FINEP,CGC 33.749.086/0001-09 e Universidade Estadual Paulista CGC 48.031.918/000124; Objetivo:Configuração Sócio-Econômica e Administrativa das Fábricas Autogeridas no Brasil
Associadas à ANTEAG-Associação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas; Valor:R$ 36.599,00;
Contrapartida:R$ 287.538,00; Prazo de Utilinção: 30/03/99; Prazo de Prestação de Contas: 30/05/99
Espécie:Convênio FNDCT/Programa BID 77.98.0087.00; assinatura:13/02/98;Partes: Financiadora de
Estudos e Projetos-F1NEP,CGC33.749.086 /0001-09 e Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo
CGC60.633.674/0001-55;Objetivo:Proj eto integrado de biomassa;Valor:Us$101,485.00; Contrapartida:
UsS 272,690.00; Prazo de Utilização: 22/11/99; Prazo de Prestação de Contas: 22/01/2000
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contratado:Fundação Getúlio Vargas;Objeto:Ministrar Curso de Gestão de Recursos Humanos a
funcionário da Finep,Valor Previsto:Total de R$8.690,00 da seguinte fonna:P parcela de R$770,00 em
10/05/98 e as 11 parcelas restantes de R$720,00, mensalmente;Fundamento Legal:Dispensa ,de,
Licitação, na forma do Art.24, inciso XIII da Lei-8,666/93;Periodo Previsto:12(meses); Ratificação e
Data: Heitor Coutinho-Executivo do SADM-10/03/98;Ratificação e Data:Presidente-Lourival Carmo
Monaco-10103 /98
EXTRATOS DE 1NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Contratado.Anna Maria Bianchini Baeta,Objeto:Serviços de consultoria e assessoramento para a
Unidade de Desenvolvimento Social e Regional, visando a formulação c implementação de ações
relacionadas com as áreas de tecnologia educacionais, educação de Jovens e adultos e educação
informal; Valor Previsto:R$10.000,00, carga horária de 200 horas, custo-hora de R$50,00;Fundamento
LegaLlnexigibilidade de Licitação, fundamentada no Art.25,inciso II da Lei-8.666/93, combinado com o
Art.13, inciso III desta Lei; Período Previsto:08 meses; Ratificação e Data: Heitor Coutinho-Executivo
do SADM-10/03/98; Ratificação e Data: Lourival Carmo Monaco-Presidente-10/03/98.
Contratado:Francisco José Silveira Lobo Neto; Objeto:Serviços de consultoria na avaliação de projetos
relacionados com tecnologias interativas aplicadas à educação e assessoramento em projetos no âmbito
educacional; Valor Previsto:R$10.000,00, carga horária de 200 horas, custo-hora de R$50,00; Fundamento LegaLlnexigibilidade Licitação/Inviabilidadede Competição, na forma do Art.25, inciso II
da Lei-8.666'93, combinado com o Art.13, inciso 111 desta Lei; Período Previsto:08 meses; Ratificação e
Data:Heitir Coutinho-Executivo do SADM-10/03/98; Ratificação e Data:Presidente-Lourival Carmo
Mon aco-10 . 01 95
(Of.. n9 50/99)

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N9 20/98

N. Processo: 000.085/98-7 Objeto: Contratação do Instituto Euvaldo Lo
di , objetivando a organização , coordenação de eventos de treinamento para
o exercício de 1998.
Contratada: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DF - IEL
Fundamento Legal: Artigo 24 , inciso XIII , da Lei 8.666/93
Justificativa: Atender necessidades da CDRH
Declaração de Dispensa em 10/03/1998
Nome: CLAUDIA MARIA DA CUNHA DE QUEIROZ REIS
Cargo: Coordenadora de Serviços
Ratificação em 10/03/1998
Nome: FERNANDO ANDRE PEREIRA DAS NEVES

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL
Gabinete do Ministro
RETIFICAÇÃO
No extrato do Termo de Cooperação Técnica - BRA/IICA, publicado no

D.O.0 de 06/02/98, seção III, pág. 68, onde se lê: Processo:
02000.001839/98-49; Leia-se: Processo: 02000.001843/98-91.
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No extrato do Termo de Cooperação Técnica - BRA/IICA, publicado
D.O.0 de 06/02/98, seção III, pág. 68, onde se lê: Processo:
02000.001833/98-37; Leia-se: Processo: 02000.001830/98-49.
(Of. n9 131/98)

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Dispensa de Licitação, referente ao processo
02045.000040/98-48, publicado no D.O.U. de 09.03.98, Seção 3, Pagina 88. onde se
VALOR GLOBAL: R$208,00(duzentos e oito reais), leia-se: VALOR GLOBAL:
208.000,00(duzentos e oito mil reais).

(Of. n9 258/98)

Centro de Pesquisa do Rio Grande
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de Limpeza e
Manutenção , celebrado entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis e COSTA PINHO & CIA LTDA.
OBJETO: O presente Termo Aditivo visa prorrogar o prazo de vigência do contrato
original.
DA PRORROGAÇÃO: O prazo de vigência do contrato original fica prorrogado por mais
12(meses), a contar de 25 de fevereiro de 1998, com fundamento no inciso II, artigo
57 da Lei 8.666/93.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas constrantes do Contrato
Original, ora aditado, não abrangidas por este instrumento, bem como do Sexto Termo
Aditivo.
DA ASSINATURA: Rio Frande,10 de fevereiro de 1998.
PELO UNHA: HAMILTON RODRIGUES, Chefe do CENTRO DE PESQUISA DO RIO GRANDE.
PELA CONTRATADA: FRANCISCO ASSIS CONCEIÇÃO DA COSTA, Sócio Gerente
(Of. n9 262/98)

Parque Nacional do Iguaçu
EXTRATOS DE CONTRATOS
ESPÉCIE: Contrato n° 016/97 para prestação de serviços de. manutenção preventiva e
corretiva para os veículos do Parque Nacional do Iguaçu que celebram entre si o IBAMA
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Parque
Nacional do Iguaçu de Paraguaçu de Automóveis ltda.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços n° 013/97.
CRÉDITO: Programa de Trabalho: Centro, Elemento de Despesa: 349030/349039, Fonte de
Recursos: 0250193034.
NOTA DE EMPENHO: 97NE00312 e 97NE00313 de 16 de dezembro de 1997.
VALOR: RS 200,005 (Duzentos reais) e R$ 500,00 (Quinhentos reais)
VIGÉNCIA: 12 (doze) meses, com vigência a partir de sua assinatura e eficácia a
partir de sua publicação no Diário Oficial da União.
DATA: Foz do Iguaçu, 16 de dezembro de 1997
ASSINATURA: Pelo IBAMA - Júlio C. Gonchorosky - Chefe do Parque Nacional do Iguaçu.
Pela Contratada - Carlos Alberto Bordin - Diretor Comercial.
ESPÉCIE: Contrato n° 017/97 para elaboração de dois vídeos educativos sobre o Parque
Nacional do Iguaçu, que celebram entre si o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Parque Nacional do Iguaçu e Ilha do
Sol Agência de Viagens ltda.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite n° 011/97.
CRÉDITO: Programa de Trabalho: Serviços de consultoria, EleMento de Despesa: 349035,
Fonte de Recursos: 1488001064.
NOTA DE EMPENHO: 97NE00321 de 19 de dezembro de 1997.
VALOR: RS 34.832,00 (Trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses, com vigência a partir de sua assinatura e eficácia a
partir de sua publicação no Diário Oficial da União.
DATA: Foz do Iguaçu, 19 de dezembro de 1997
ASSINATURA: Pelo IBAMA - Júlio C. Gonchorosky - Chefe do Parque Nacional do Iguaçu.
Pela Contratada - Alexandre Peter Schorsch - Sócio Gerente.

(Of. n9 261/98)

Superintendência Estadual na Bahia
EXTRATO DO CONTRATO N9 1/98
EsPtcmcontrato celebrado entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis-IBAmA e a Nova Bahia Comércio e Representações Ltda.
OBJETO: Prestação de Serviços de Manutenção Elétrica e Necilnica, reposição de Peças e
Acessórios para todos os veículos desta Supes.
CRÉDITO:Programa de Trabalho 03007002149000001,Elemento de Despesas 349039, Fonte 250
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO: 98 NE 00051 Data 03.03.98 R$ 1.000,00
VALOR TOTAL/ESTIMADO:R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).
VIGENCIA: De 04.03.98 a 31.12.98.
DATA E ASSINATURA: Salvador/,BA 04 de março de 1998
GELO IBAMA: JOSÉ GUILHERME DA MOTTA - Superintendente
PELA CONTRATADA: MARCOS ALMEIDA COHEN - Sócio Gerente
EXTRATO DO CONTRATO N9 2/98
ESPÉCIE:Contrato celebrado entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis-IBAMA e o Posto Mataripe Abastecimentos e Serviços Ltda.
OBJETO: Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes.
CRÉDITO:Programa de Trabalho 03007002149000001,Elemento de Despesas 349030, Fonte 250
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO: 98NE00052 Data 03/03/98- R$ 1.252,00
VALOR.TCTAL/ESTIMADO:R$ 38.000,00, (trinta e oito mil reais).
VIGINCIA: D604.03.98 a 31.12.98.
DATA E ASSINATURA: Salvador/,BA 04 de março de 1998
PELO IBAMA: JOSÉ GUILHERME DA MOITA - Superintendente
PELA CONTRATADA: GABRIEL BENIGNO DO ROSÁRIO - Gerente Comercial

(Of. n9 263/98)

Superintendência Estadual no Maranhão
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Superintendente Estadual do IBAMA no Maranhão, no uso de suas atribuições
legais, pelo presente Edital INTIMA os interessados abaixo relacionados, para pagarem
as valores das renovações de Registro em atraso, no prazo de (quinze ) dias, a partir
da publicação do presente, sob pena de incorrer em mora e inscrição em Divida Ativa,
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conforme dispôs Portaria Normativa 044/97, de 14/05/97, e demais legislação
pertinente.
INTERESSADO
CGC/CPF
NCIMERO
NRAI
DATA
LOCAL AUTUACÃO
PROCESSO
AUTUACÃO
Edson
Silva 304.594.353-53
02012.01535/ 275064/ 24/07/97
João Lisboa/MA
Farias
97
A
Jose
Jesus 14 1 .523.443/00
02012.07 "/9 265546/ 02/05/97
Central/MA
Paixão Sehan,.,
'7
A
José
de 2.6 Q 1.203/00
02012.0/35/9 26550/A 02/05/97
Central/MA
Conceicão
7
Avelar
G V de Carvalho 69.440.931/0001 02012.0985/9 275017/ 20/05/97
Estreito/MA
- Mad Vieira
-07
7
A
Francisco David 129.160.993/87
02012.02202/ 275038/ 09/09/978
Butiticupu/MA
Noleto Chaves
97
A
F A Carvalho
69.428.548/0001 02012.02297/ 274957/ 19/09/97
Presidente
-33
97
A
Dutra/MA
Junior C Santos 436.361.793-49
02001.05312/ 190883/ 29/09/97
Acailandia/MA
Silva
97
B
Jairo
Oliveira 177.915.373/20 02001.05432/ 265998/ 16/10/97
Imperatriz/MA
Pinto Junior
97
A
J
E
Pereira 41.382.037/0001 02012.0470/9 265720/ 03/03/97
Barra do corda/MA
Nascimento
-09
7
A
Ricardo
Alves 228.207.282/00
02012.01767/ 277202/ 13/08/97
Butiticupu/MA
Feitosa
97
A
D W Mad Ltda
04.685.904/0001 02012.01766/ 277209/ 18/08/97
Buriticupu/MA
-60
97
A
Raimundo Soares 196.814.373/49
02001.05413/ 190816/ 10/10/97
Imperatriz/MA
de Souza
97
J3
Antonio Mariano 012.479.133/68
02001.05439/ 126340/ 14/10/97
Cidelandia/MA
Lucena
97
A
Mad
35.159,672/0001 02001.05499/ 156200/ 01/10/97
Acailandia714A
Massaranduba
-29
97
B
Ltda
CIMPROL Com Ind 35.160.506/0001 02012.02753/ 275252/ 09/10/97
Santa Luzia/MA
Mad Progresso
-42
97
A
Heron
Rosco 69.554.251/0001 02012.02881/ 274283/ 22/10/97
Grajaú/MA
Figueiredo
-14
97
A
Dutra
João Nascimento 796.325.303/06
02012.025337 277034/ 05/10/97
Acailandia/MA
Conceicão
97
A
José
Ribamar 332.264.583/53
02012.03067/ 265575/ 24/10/97
Segui:não/MA
Lopes
97
A
Laminadora
229.490.069/000 02001.04929/ 88745/B 11/09/97
Imperatriz/MA
Jacundá Ltda
1-07
57
INDUSMEL
Ind 01.393.326/0001 02012.01924/ 265392/ 29/08/97
Buriticupu/mA
Com Mad Ltda
-99
97
A
Mad
Coqueiro 69.438.851/0001 02012.01606/ 265387/ 05/08/97
Acailandia/MA
-17
97
Ltda
A
Abdimar
Nonato 230.966.246/15
02012.01959/ 2658787 15/08/97
Colinas/MA
97
Nunes
A
José
Ronaldo 343.706.093/72
02012.02501/ 275124/ 29/09/97
Amarante
do
97
Morais Franco
A
Maranhão/MA
W
R
Oliveira 01.825.329/0001 02012.02310/ 277055/ 30/09/97
Buriticupu/MA
97
Mad
-54
A
Vistas dos respectivos processos, poderão ser obtidas junto à Superintendência do
IBAMA no Maranhão, à Av.Jaime Tavares 25 - Centro, São Luis/Maranhão. Caso já tenha
ocorrido o pagamento, mas por qualquer motivo ainda não ocorreu sua baixa, o
interessado deverá apresentar o comprovante de quitação do débito no endereço supra
mencionado, para que se possa efetivar a devida baixa
JOÃO BORGES DE ARAÚJO

'nulo

(Of. n9 257/98)

Superintendência Estadual no Piauí
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N9 1/98
ESPÉCIE: Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, através da sua Superintendência
Estadual no Piauí e a Associação de Desenvolvimento dos Artesãos de Barra Grande ADABG
OBJETO: O objeto deste instrumento é a cooperação mútua visando a defesa do meio
ambiente, no ámbito de suas respectivas áreas de competência.
DESPESA: O presente Termo de Cooperação não gerará ônus de transferências de recursos
financeiros entre as partes.
VIGÉNCIA: O presente Termo de Cooperação vigorará pelo prazo de 02 (dois) anos, a
partir da data de sua publicação em extrato, no Diário Oficial da União, podendo ser
prorrogado e/ou alterado mediante a lavratura de Termo Aditivo.
DATA E ASSINATURAS: Teresina (PI), 10 de fevereiro de 1998.
PELO IsAmA/PI: Deocleciano Guedes Ferreira - Superintendente Estadual.
Pela ADABG: George Hamilton Rebelo Tavares - Presidente.

(Of. n9 260/98)

Superintendência Estadual no Rio Grande do Norte
EXTRATO DO CONTRATO N9 4/98
ESPECIE: Contrato celebrado entre o instituto Brasileiro do Meio Ambiente-SUPES/RN- e
a Empresa AEROTUR Ltda.
OBJETO: Fornecimento de passagens aéreas nacionais em favor dos servidores da
SUPES/RN, em conformidade com as especificações do Edital.
AMPARO LEGAL: Decorre da Tomada de Preço n° 001/98, com fundamento no art.22, Inciso
II, parágrafo 2°, combinado com art.23, inciso II, alínea B, da Lei n°8.666/93.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO e FINANCEIRO: Programa de Trabalho 03007002149000001, Elemento
de Despesas 349033, Fonte 0250193034.
NOTA DE EMPENHO: 98NE0000042 de 26.02.98 no valor de R$ 3.000,00 (Tres mil Reais).
VALOR: O valor total estimado é de R$ 52.800,00 (Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos
Reais).
VIGÊNCIA: Este Contrato será válido por 01 (Hum ano), contados a partir da data de
sua assinatura, admitida sua prorrogação nos termos da Lei.
DATA E ASSINATURA: Natal, 02 de Março de 1998.
PELO IBAMA: Francisco Pondofe Cavalcante, Superintendente Estadual.
PELA CONTRATADA: Maria Angelina Azevedo de Carvalho-Diretora Financeira.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NO 4/98
A Comissão Permanente de Licitação, designada pelaS ordens de Serviço n° 003/97, de
28.02.97, E 025/97 DE 28.05.97, torna publico para •.:onhecimento dos interessados o
resultado da Licitação/Tomada de Preços n° 001/98 - Processo n° 02021.001436/97-72.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas nacionais para
uso dos servidores da Superintendência estadual do RN.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço.
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VENCEDORA: Agência AÉROTUR Ltda.
VALOR: R$ 52.800,00 (Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos Reais)
HOMOLOGAÇÃO: Ato do Superintendente de 26.02.98
A COMISSA0
(Of. n9 266/98)

Superintendência Estadual no Rio Grande do Sul
AVISOS DE. LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N9 1/98
Objeto: Concessão de uso de Área Comercial - Lojas, localizadas no conjunto Centro de Visitantes "Paradouro"
na Área de Desenvolvimento do Paradouro, Parque Nacional de Aparados da Serra-Cambará do Sul/RS.
Recebimento dos Envelopes Habilitação/Propostas- 14:00 horas, dia 14.04:98. Endereço . 1BAMA/Sede, na Rua
Miguel Teixeira, 126, Porto Alegre/RS. Disposições Gerais: O Edital, bem como seus anexos, poderão ser
consultados e/ou adquiridos no endereço acima citado, demais esclarecimentos pelos Fones: (051) 226-1301 ou
225-2144 - Ramal 310, em horário de expediente.

(Of. n9 1/98)
TOMADA DE PREÇOS n9 2,'9t3
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo, para realização de projeto de rede elétrica subterrânea do Parque
Nacional de Aparados da Serra. 15.04.98. Endereço: 1BAMA/Sede, na Rua Miguel Teixeira, 126, Porto
Alegre/RS. Disposições Gerais: O Edital, bem como seus anexos, poderão ser consultados e/ou adquiridos no
endereço acima citado, demais esclarecimentos pelos Fones: (051) 226-1301 ou 225-2144 - Ramal 310, em
horário de expediente.
CLÁUDIO ORLANDO LIBERMAN
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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43, Avenida Duque de Caxias, 1700 - Centro, e o Município de Quixeramobim-CE, CGC n°
07 744 303/0001-68.
SIGNATÁRIOS . Diretor Geral do DNOCS, o Senhor Hildeberto Santos Araújo, CIC n° 044.023.327-53,
e o Prefeito Municipal, o Senhor Cirilo Antonio Pimenta Lima„ CPF n° 059.505.463-34.
OBJETO: O objeto deste Termo Aditivo consiste na prorrogação do prazo de execução do Convênio n°
PGE-59/97, por mais 30 (trinta) dias contado a partir de 03.03.98.
FUNDAMENTO LEGAL' Lei n° 8.666/93, e as alterações introduzidas pela Lei n° 8.883/94, Decreto n°
93872, de 23.12.86, e nas Instruções Normativas n°9/96 e n° 1/97, ambas da STN,
PRAZO: Prorrogado por mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 03.03.98.
VALIDADE Decorrerá de sua publicação oficial.
DATA DA ASSINATURA: 03.03.98
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PGE-66/97
PARTÍCIPES Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, CGC n° 00.043.711/000143, Avenida Duque de Caxias, 1700 - Centro, e o Município de lbaretama-CE, CGC n° 23.444.680/000138.
SIGNATÁRIOS: Diretor Geral do DNOCS, o Senhor Hildeberto Santos Araújo, CIC n° 044.023.327-53,
e o Prefeito Municipal, o Senhor Manoel Moraes Lopes, Cl'F n°091.883.633-68..
OBJETO, O objeto deste Termo Aditivo consiste na prorrogação do prazo de execução do Convênio n°
PGE-66/97, por mais 30 (trinta) dias contado a partir de 05.03.98.
FUNDAMENTO LEGAL Lei n° 8 666/93, e as alterações introduzidas pela Lei n° 8.883/94, Decreto tf
93 872, de 23.12.86, e nas Instruções Normativas n°9/96 e n° 1/97, ambas da STN.
PRAZO. Prorrogado por mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 05.03.98.
VALIDADE: Decorrerá de sua publicação oficial.
DATA DA ASSINATURA. 03.03.98.
Teimo Aditáo Contrato n" PGE-06/98
PARTES: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e a Firma Yorker Engenharia e Refrigeração

(Of. n9 2/98)

Superintendência Estadual em São Paulo
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato n° 001/96 de prestação de serviços, ielebrado
entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Rencváveis e a
Delfos Construções e Serviços Ltda.
OBJETO: O presente Termo Aditivo visa prorrogar o prazo de vigência do contrato
original.
DA PRORROGAÇÃO: O prazo de vigéncia do contrato original fica prorrogado por mais
12(doze) meses, a contar de 01 de Janeiro de 1998, JOM fundamento no parágrafo
primeiro, artigo 65 da Lei 8666/93.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas constrantes do Contrato
Original, ora aditado, não abrangidas por este instrumento, bem como do Primeiro e
Segundo Termo Aditivo.
DATA E ASSINATURA: São Paulo - Si', 01 de Janeiro de 1998.
PELO IBAMA: NILDE LAGO PINHEIRO, Superintendente no Estado de São Paulo
PELA CONTRATADA: José Elucivaldo da Silva, Diretor

(Of. n9 265/99)
EXTRATOS DE TERMOS DE COOPERAÇÃO TrrNmN
ESPÉCIE: Termo de Cooperação Técnica, que celebram entre si o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e e Serviço de Aprendizagem Rural
ao Adolescente - SARA.
OBJETO: O presente Termo tem por objeto estabelecer a atuação conjunta e regime de
mútua cooperação técnico-cientifica entre o /RAMA e o SARA.
CRÉDITO: Sem ônus para o IBAMA.
VIGENCIA: 04 de março de 1998 até 03 de março de 207,:,
DA ASSINATURA: 04 de março de 1998
PELO IBAMA: NILDE LAGO PINHEIRO - Superintendente Estadual
PELO SARA: EDSON M/NOHARA

. (Of.. n9 264/98)
ESPÉCIE: Termo de Cooperação Técnica, que celebram entre si o Institut:. Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e o Serviço de Aprendizagem Rural ao
Adolescente - SARA.
OBJETO: O presente Termo tem por objeto estabelecer a atuação conjunta e regime de
mútua cooperação técnico-cientifica entre o JOANA e o SARA.
CRÉDITO: Sem ônus para o IBAMA.
VIGÉNCIA: 04 de março de 1998 até 03 de março de 2000
DA ASSINATURA: 04 de março de 1998
PELO IBAMA: NILDE LAGO PINHEIRO - Superintendente Estadual
PELO SARA: EDSON MINORARA
(Of.

n9 255/98)

Superintendência Estadual em Sergipe
1/98
ESPÉCIE: Termo de Contrato para prestação de serviços, no fornecimento
de Passagens Aéreas, que celebram entre si o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovãveis -IBAMA, e a Pontal
Turismo Ltda,
OBJETO: A contratada tem por objetivo o fornecimento de passagens aé
reas para os servidores do IBAMA/SE.
CRÉDITO: Programa de. Trabalho 03007002149000001,
Elemento de Despesa
349033, Fonte 0250.
NOTA DE EMPENHO: 98NE00037 de 02.03.98 no valor de R$3.000,00 (très
mil reais).
VALOR: O valor total estimado é de R$ 3.000,00(tres mil reais).
VIGÊNCIA: Este Contrato serã vãlido por 01(um) ano, contados a partir
da data de sua -assinatura.
DATA E ASSINATURA: Aracaju, 27 de fevereiro de 1998.
PELO IBAMA: LUIZ DURVAL MACHADO TAV RES, Superintendente, e PELA CON TRATADA: FERNANDO ANTÔNIO MEDEIROS fONTES,Çerente.
,“
EXTRATO DO CONTRATO N9

Departamento Nacional de Obras Contras as Secas
EXTRATOS DE TERMÚS ADIriv,"-z
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PGE-59/97
PARTICIPES Departame jto Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS. CGC n° 00 043 7 11 0001-

OBJETO: O objeto deste Termo Aditivo-consiste em prorrogar o prazo do Contrato n° PGE-02/95, para
possibilitar a continuidade dos serviços acordados no referido Instrumento.
FLTNDANIENTO LEGAL: Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n' 8.883 , de 08.06.94 e no Decreto n°
93.872'86.
VALOR: R$ 111.264,00 (cento e onze mil e duzentos e sessenta e quatro reais), representado por 12
(doze) parcelas mensais de R$ 9.272,00 (nove mil e duzentos e setenta e dois reais), de acordo com a
proposta apresentada e aprovada pelo DNOCS, quando da realização da Tomada de Preços 003/94DISEG/MC. A despesa. acha-se parcialmente assegurada conforme Nota de Empenho n° 98NE00155, de
02.03.98, no valor de R$ 10.000,00, Programa de Trabalho a' 07007002149000001, Natureza da Despesa
349039, Fonte 0100, emitida-pela Administração Central do DNOCS, sendo-o restante a ser empenhada de
acordo com o orçamento para o exercício de 1998.
PRAZO: Prorrogado por mais 12 (doze) meses, contado a partir de 20.03.98, devendo expirar em
20.03.99, podendo ser prorrogado, caso haja interesse das partes.
VALIDADE: Após aprovação pelo Conselho de Administração do DNOCS e publicação no D.O .U.
APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DNOCS: Aprovado AD
REFERENDUM do Conselho de Administração do DNOCS, em 06.03.98.
DATA E ASSINATURA: 06.03.98, Hildeberto Santos Araújo, Diretor Geral do DNOCS, Floriano
Carlos de Godoy, Diretor Presidente da Contratada.
N° Processo - 02200-000401/98.
Fumo Aditi n o Contraio n° PGE-07/98

PAWILS. Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e a Empresa Brastubo Construçõey
Metálicas
S
'A
OBJETO: O objeto deste Termo Aditivo consiste em prorrogar o prazo do Contrato n° PGE-14/96, para
garantir a continuidade da supervisão "de montagem dos tubos e da chaminé de equilíbrio da adutora
principal e do banilete da estação de bombeamento principal (EBP), e dos tubos de descarga-da estação de
bombearnento secundário (EBS), incluindo equipamentos de controle hidráulico -das tubulações, destinados
ao Projeto Tabuleiros de Russas, no Estado do Ceará.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883 , de 08.06.94 e no Decreto n°
93,87286
PRAZO: Prorrogado por mais 60 (sessenta) dias.
VALIDADE: Após aprovação pelo Conselho de Administração do DNOCS e publicação no D.O .U.
APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DNOCS: Aprovado AD
REFERENDUM do Conselho de Administração do DNOCS, em 06.03.98.
DATA E ASSINATURA: 06.03.98. Hildeberto Santos Araújo, Diretor Geral do DNOCS, Justiniano
Pinho Pessoa Filho, Procurador da Contratada.
N° Processo - 02200-004681/97.

(Of. n9

39/98)

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL 149 4/98-NE-I/CGP
O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, através da Coordenadoria de Gerenciamento de
Projetos Financiados com Recursos Externos-CGP, torna público, para conhecimento dos interessados,
que será realizada sessão pública para recebimento da Documentação da Concorrência n° 04/98NEXCGP, para "Pré-qualificação de Empresas de Consultoria com vistas a realização do Recrutamento,
Seleção e Assentamento de Produtores do Projeto de Irrigação Baixo Acaraú". Os Documentos de
Concorrência deverão ser entregues às 15.00 horas do dia 14 de abril de 1998. A Comissão de Julgamento
na Administração Central do DNOCS Av. Duque de Caxias, 1700, Fortaleza- . Ceará.
O Edital e seus anexos estão disponíveis para o exame dos interessados e poderão ser adquiridos no
endereço acima ou no Escritório de Representação do DNOCS SAS, Quadra 1, Bloco A, 6° andar, sala
608, Brasília-DF, mediante o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao custo de
reprodução gráfica dos documentos.
Fone para contatos- (085) 2230768- Fax: (085) 2234454 e 2811725 ou no Escritório do DNOCS em
Brasília-DF, (061) 2256334

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N9 5/99-NE-I/CGP
O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, através da Coordenadoria de Gerenciamento de
Projetos Financiados com Recursos Externos-CGP, torna público, para conhecimento dos interessados,
que será realizada sessão pública para recebimento da Documentação da Concorrência n° 05/98NE/I/CGP, para "Pré-qualificação de Empresas de Consultoria com vistas a Elaboração e Execução de
Ações para o Desenvolvimento Agrícola do Projeto de Irrigação Tabuleiros de Russas". Os Documentos
de Concorrência deverão ser entregues às 15.00 horas do dia 15 de abril de 1998 A Comissão de
Julgamento na Administração Central do DNOCS Av Duque de Caxias, 1700, Fortaleza - Ceará.
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O Edital e seus anexos estão disponíveis para o exame dos interessados e poderão ser adquiridos no
endereço acima ou no Escritório de Representação do DNOCS SAS, Quadra I, Bloco A, 6° andar, sala
608, Brasília-DF, mediante o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao custo de
reprodução gráfica dos documentos.
Fone para contatos: (085) 2230768 - Fax: (085) 2234454 e 2811725 ou no Escritório do DNOCS em
Brasília-DF, (061) 2256334.
ROBERTO DUARTE VIDAL
Coordenador
(Of. n9 55/98)

SEÇÃO

(N9 87.219 - 10-3-98 - R$ 103,46)

MINISTERIC) MAURA DA UNIÃO
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da
Repelica em Mate Grosso de Sul e ---." - Serviçcs Gerais =A.
OBJETO: Alterar a Cláusula Quarta em seu Parágrafo Primeiro e Segundo,
Cláusula Quinta e Cláusula Sexta do Contrato Original. ASSINAM: José
Luiz de Souza Correia, Coordenador de Administração da PR/MS, pela
Contratante, e Waterloo Façanha da Costa pela Contratada.
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30 de março de 1998, no auditório situado no 3° andar desta PRT, localizado à Rua Dias Adorno, 367- Santo
Agostinho, Belo Horizonte/MG, documentação relativa à habilitação bem como às propostas para locação de
máquinas reprográficas, com assistência técnica, para esta Procuradoria. Cópia do Edital poderá ser obtida no
endereço supramencionado até às 18:00 horas do dia 27 de março de 1998, onde serão presta/12s informações
adicionais.
Belo Horizonte, 5 de março de 1998
MARIA DE NAZARETH PIMENTA CASTILHO
(Of. n9 114/98)

CRegião

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 0-05-95-0119/00, celebrado entre a
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco-CODEVASF e a OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto
aditar o contrato, que visa a prestação de serviços de manutanção
adaptativa e corretiva, e de 300 horas de análise programação a serem
utilizaadas na manutenção evolutiva do Sistema Computadorizado de
Administração de Recursos Humanos, para exclusão das disposições sobre
reajustamento prevista na Cláusula Sexta da avença original, inclusão de
cláusula de repactuação visando à adequação aos novos preços de mercado, na
forma do art. 5 do Decreto n° 2271, de julho de 1997, bem como a
prorrogação do seu prazo e ratificação das demais cláusulas e condições.
PRAZO: Fica, por este instrumento, prorrogado o prazo do contrato, pelo
período compreendido entre o dia 01 de março de 1998 • a findar em 28 de
dezembro de 1998. DATA DA ASSINATURA: 26-02-97 SIGNATÁRIOS: Airson Bezerra
Lócio Presidente da CODEVASF. João Honório de Carvalho Ramos, SecretárioExecutivo de Administração da CODEVASF. Eduardo Roseira pela OSMCONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.
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EXTRATOS DE CONTRATOS

PROCESSO :08136-0029/98.
CONTRATANTE : União Federal - Ministério Público do Trabalho / Procuradoria
Regional do Trabalho - 6' Região. CONTRATADA : XEROX DO BRASIL LTDA. OBJETO
prestação de serviços de locação e manutenção de máquina fotocopiadora, para o
Ministério Público do Trabalho/ Procuradoria Regional do Trabalho da 6' Região,
conforme as especificações citadas no anexo I do Edital da Carta-Convite n°
002/98. AMPARO LEGAL: Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pala
Lei n° 8.883/94 de 08 de junho de 1994. SIGNATÁRIOS : Pela contratante,
Dr. Waldir de Andrade Bitu Filho e pela contratada, Sr. Doménico Sávio Trindade.
PROCESSO :08136-0420/97.
CONTRATANTE : União Federal - Ministério Público do Trabalho / Procuradoria
Regional do Trabalho - 6' Pmgião. CONTRATADA : TRANSFORTE NORTE VIGILMCLA E
TRANSPORTE ne VALORES LTDA. OBJETO : prestação de serviços de vigilância armada
no Edifício Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 6' Região, conforma
disposto no item I do Edital de Tomada de Preços n° 004/97, de 13 de novembro de
1997, constante às fls. n° 04 a 19 do Processo n° 08136-420/97. AMPARO LEGAL:
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e as alterações da Lei n° 8.883/94.
Signatários : Pela contratante, Dr. Waldir de Andrade Bitu Filho e pala
contratada, Sr. Rivaldo Freitas Santos.
(Of. n9 16/98)

17' Região
EXTRATO DO CREDENCIAMENTO N9 1/98
PROCESSO N': 08147.000.237/98
CREDENCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO/MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO/PROCURADORIA
REGIONAL DO TRABALHO DA 17' REGIÃO.
CREDENCIADA: RADIOLOGIA CRÂNIO FACIAL LTDA.
OBJETO: Prestação de Serviços de Radiologia Odontológica aos usuários do PLANASSISTE/PRT/MPT.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: CATEGORIA ECONÔMICA: 3.0.0.0.00 - Despesas Correntes; 3 . 4 . 0.0. 00
Outras Despesas Correntes; 3.4.9.0.00 - Aplicações Diretas; 3.4.9.0.39 - Outros Serviços
de Terceiros-Pessoa Jurídica; Programa de Trabalho 02075042820040005; Nota de Empenho
n° 98NE00015, de 13/01/98.
DATA DE ASSINATURA: 27/02/98.
VIGÊNCIA: 27/02/98 a 26/02/99.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 25, caput, da Lei 8.666/93, alterada
SIGNATÁRIOS: DR. LEVI SCATOLIN, Procurador-Chefe da PRT/I7', pelo CREDENCIANTE e DR'
ZILDA FAGUNDES LIMA OLIVEIRA, pela CREDENCIADA.

(Of. ri9 135/98)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Procuradoria da República no Estado da Paraíba
EXTRATO DO CREDENCIAMENTO N9 7 / 98
CREDENCIANTE: UNIÃO FEDERAL, por intermédio do Ministério Público Federal - Procuradoria da República
no Estado da Paraíba e a Unimed João Pessoa - Cooperativa de Trabalho Médico OBJETO . Prestação de serviços
médico-hospitalares. ELEMENTO DE DESPESA: 3.4.9.0.39. PROGRAMA DE TRABALHO:
02.075.0428.2004.0005. NOTA DE EMPENHO: 98NE00003, de 08/01/98. VIGÊNCIA: 09/03/2003. VALOR:
Conforme Tabela expedida pela Associação Médica Brasileira. ASSINAM: Luciano Mariz Maia, Procurador-Chefe
Substituto da Credenciante e José Gomes Batista e Teotônio Santa Cruz Montenegro, responsáveis pelo
Credenciado.
(Of.. n9 135/98)

Procuradoria da República no Estado do Piauí
EXTRATO DO CREDENCIAMENTO N9 3/98
Credenciários: Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Estado do
Piauí e a UNIMED TERESINA - Cooperativa de Trabalho Médico. Objeto: Prestação de serviços
Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais. Elemento de Despesa: 349039. Programa de Trabalho:
02075042820040005. Nota de Empenho: 98NE00002. Vigência: até 04/03/2003. Valor: Conforme
tabela expedida pela AMB - Associação Médica Brasileira. Assinam: Fernando António Negreiros Lima,
Procurador-Chefe, pela Credenciante e Thadeu José Fernandes Fortes, Presidente, pelo Credenciado.
(Of.. n9 135/98)

MinistérioPúblicodoTrabalho
Procuradorias Regionais
rItegião
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 08132-43/98. CONTRATANTE: União Federal, por intermédio do
Ministério Público do Trabalho / Procuradoria Regional do Trabalho 2'
Região. CONTRATADA: Sociedade Unificadora Paulista de Ensino Renovado
OBJETO: Curso de Pós Graduação em "Engenharia e Segurança do Trabalho",
especialização "latu sensu", com carga horária de 750 horas/aula,
destinado ao funcionário André Roberto Longo. FUNDAMENTO LEGAL: artigo
25, "caput", da Lei n'. 8.666/93. AUTORIZAÇÃO: Lucimar de Britto,
Secretária Regional. RATIFICAÇÃO: Dra. Mônica Furegatti, ProcuradoraChefe Substituta da PRT da 2'. Região. DATA: 04103/98.
(Of. n9 42/98)

3' Região
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 8/98
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria Regional do Trabalho da
3* Região toma público, para conhecimento dos interessados, que serão'recebidas até as 14:00 horas do dia

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento PRT-17' N° 001/97 de prestação de serviços
odontológicos que celebram a UNIÃO FEDERAL por intermédio do Ministério Público da União/Ministério Publico.do
Trabalho/Procuradoria Regional do Trabalho da 17' Região/ES e a odontéloga Dr'.LUCIENNE VENTURIM CALDAS,
odontopediatra; OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Termo Principal, em conformidade ao disposto na
Cláusula 15 do mesmo, por mais um período de 01 (um) ano a partir de 07/03/98. ASSINAM: Dr. CARLOS
HENRIQUE BEZERRA LEITE - Procurador-Chefe em exercício, pelo Credenciante, e a Dr'. LUCIENNE VENTURIM
CALDAS, pela Credenciada.
RETIFICAÇÃO

No extrato de eredenciamento n°06/97 publicado no D.0,11- secção III e' 23661 de 06 NOV 97, onde
se lê: OBJETO: Presta0o de serviços odontológicos de endodontia e dentistica aos usuários do PLAN-ASS1STE/MPT. leia-se:
OBJETO: Prestação de serviços odontológicos na especialidade endodontia aos usuários do PLAN-ASSISTE/MPT.

(Of. n9 11/98)

Ministério Público doDistrito Federal e Territórios
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 7/98
Objeto: fornecimento e instalação de sistemas de arquivos deslizantes.
Abertura: 27/03/98, às 14h3Om (quatorze horas e trinta minutos). Tipo de
licitação: menor preço global. Local para aquisição de cópia integral do
edital: SAS, Q. 5, Bloco H, sala 705, das 9 às 12h e de 14 às 18 h.

(Of. n9 74/98)

DEUSA LUZIA DE FREITAS LIMA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Presidência
EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇAO
a)Espécie: Contrato de prestação de serviços que celebram a Secretaria
de Controle Externo no Estado do Espírito Santo e a firma A&S
Administração e Serviços Ltda., firmado em 09.03.98; b) Objeto:
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienizacão do
edifício-sede da SECEX-ES; c) Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV
da Lei n' 8.666/93; d) TC - 300.015/98-4; e)Vigência: 09.03.98 a
09.09.98; f) Cobertura Orçamentária: Elemento Orçamentário 349037 Locação de Mão de Obra, da Atividade 01002000220280002 no corrente
exercício, conforme N.E. n° 00047 de 06.03.98; g) Valor: R$8.290,20;
h) Signatários: Hamilton Caputo Delfino Silva pela Contratante e
Adélio da Costa Gonzaga pela Contratada; i) Autorização: Homero Santos
- Ministro-Presidente do Tribunal de Contas da União.
a)Espécie: Contrato de prestação de serviços que celebram a Secretaria
de Controle Externo no Estado do Espirito Santo e a firma VSG -
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Vigilância e Segurança em Geral Ltda., firmado em 09.03.98; b) Objeto:
Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada no edi fici osede da SECEX-ES; c) Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV da Lei n°
8,666/93; d) TC - 300.016/98-0; elVigência: 09.03.98 a 09.09.98; f)
Cobertura Orçamentária: Elemento Orçamentário 349037 - Locação de Mão
de obra, da Atividade 01002000220280002 no corrente exercício,
conforme N.E. n° 00046 de 06.03.98; g) Valor: RS40.521,60; h)
Signatários: Hamilton C,aputo Delfino Silva pela Contratante e Maria
Valdina Silva Campos pela Contratada; 3) Autorização: 11,-mero Santos Ministro-Presidente do Tribunal de Contas da União.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

a)Especie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio para elaboracão e
execução de projeto da sede da SECEX-MG, firmado entre Tribunal de
Contas da União e a Associação das Pioneiras Sociais, em 2 7 .11.97; b)
Objeto: Alteração da Cláusula Quarta do Convênio celebrado entre as
partes em 01.07.96; c) Signatários: Ministro Rometo Santos pelo
Convenente e Aloisio Campos da Paz Júnior pela Conveniada.
(Of. n9 91/98)

Secretaria de Controle Externo na Bahia
EDITAL N9 27, DE 4 DE MARCO DE 1998

TC - 251418/95-7 - Pelo presente edital fica NOTIFICADA a Senhora MARIA DA CONCEIÇÃO

MUN1Z DE CASTRO LIMA, para, no prazo de IS (quinze) dias, contados da publicação deste, recolher
aos cofres do Tesouro Nacional, mediante DARF, código 3498, a importância original de Cr$
2 500 000,00 (dois milhões e quinhentos mil cmzeiros), atualizada monetariamente e acrescida dos juros
de mora cakulados a partir de 02 01.91, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor. O
débito é proveniente de Tomada de Comas Especial, instaurada pelo extinto Ministério do Bem Estar
Social, nos temos do art. Ir da Lei n° 8 443/9Z e art 84 do Decreto Lei n° 200/67, em decorrência de
efetivação de despesa, sem a indicação do dispositivo legal permissivo relativa ao Oficio n° 006/91, de
07 01.91, entre a extinta FCBIA/ESUF/BA e p Hospital Português/BA. tendo por objeto despesa
destinada a custear a internação e intervenção cirúrgica da servidora Maria de Jesus Bezerra Svensson
Caso não atendida a presente notificação no prazo ora fixado, V.S 1 será imediatamente executada
judicialmente perante o competente Juizo da Justiça Federal sendo o débito acrescido dos encargos
legais, contados a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do efetivo
recolhimento, nos termos do an.19, 24 e 23, inciso III. alínea b, da Lei n o 8,443/92.

PEREIRA TELES
Secretiir ia

PAULO

EDITAL 519 28, DE 4 DE MARÇO DE 1998
TC - 250.370/96-4 - Pelo presente edital fica NOTIFICADA a Senhora ROSÁLIA RODRIGUES
FRANÇA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste, recolher aos cofres do
Tesouro Nacional, mediante DARF, código 3498, a importância original de Cr$ 3.000 000,00 (Tais
milhões de cruzeiros), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de
15.08.91, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor. O débito é proveniente de
Tomada de Contas Especial, decorrente da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos em
razão da Subvenção social definida pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional,
exercício de 1991 e transferida pelo então Ministério da Ação Social - MAS à Prefeitura Municipal de
Santa Brigida/BA. Caso não atendida a presente notificação no prazo ora fixado, V.S' será
imediatamente executada judicialmente perante o competente Juizo da Justiça Federal, sendo o débito
acrescido dos encargos legais, contados a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até
a data do efetivo recolhimento, nos termos do art 19, 24 e 23, inciso trt, alínea b, da Lei 8.443/92.

TELES
Secretãrio

PAULO PEREIRA

EDITAL 519 29, DE 4 DE MARCO DE 1998
TC 250.839/95-4 - Pelo presente edital fica NOTIFICADO o Senhor GERALDO DE ARAUJO

SANTANA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste, recolher aos cofres da,
SUDENE, a importanda original de Cz$3 000 000,00 (três milhões de cruzados), atualizada
monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 31.10.1988, até a data do
recolhimento, na forma da legislação em vigor. O débito é proveniente de Tomada de Contas Especial,
instaurada em decorrência da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos recebidos
por força do Convênio n° 139/88, celebrado entre o extinto Ministério da Integração Regional e a
Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos/BA, tendo por objeto a execução de obras e serviços no
âmbito do Programa de Recuperação das Áreas Atingidas pelas Enchentes no Nordeste. Caso não
- atendida a presente notificação no prazo ora fixado, V S' será imediatamente executado judicialmente
perante o competente Juizo da Justiça Federia, sendo o débito acrescido dos encargos legais, contados a
partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do efetivo recolhimento, nos
temos do art.19, 24 e 23, inciso 111, alínea b, da Lei n • 8.443/92.

PAULO PEREIRA TELES
Secretário
EDITAL 149 30, DE 4-DE MARÇO DE 1998
TC a." 250.129/97-3-- Pelo presente edital fica citado o Senhor HUMBERTO HENRIQUE GARCIA
ELLERY, para no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste, apresentar alegações de

defesa ou recolher, as importâncias abaixo discriminadas, solidariamente com o Senhor Odovaldo
Pereira L. Filho,. O não atendimento desta citação, no prazo ora fixado, implicará em que V.S• será
considerado revd pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos
-- do § .3° do are 12 da Lei n° 8.443/92. O débito é decorrente do Relatório de Auditoria realizada na
Prefeitura Municipal de Camaçari/BA, no período de 10.03 a 2! 03.97, objetivando a verificação da
aplicações dos recursos recebidos mediante convénios firmados com órgãos da Administração Federal,
das indenizações oriundas da PETROBRAS a titulo de Royalties e Fundo Especial, bem como dos
recursos provenientes do Fundo Nacional de Saude - FNS/MS, destinados ao custeio do Sistema Unico
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de Saúde - SUS Outrossim, reconhecida pelo Tribuna/ a boa-fé, de acordo com as alegações de defesa
apresentadas, a liquidação tempestiva do debito atualizado monetariamente sanará o processo, somente
se não houver sido observada outra irregularidade nas contas, consoante disposto no art 12, parágrafo 2°,
da Lei n° 8 443/92

I. Aos Cofres do Fundo Nacional de Saúde:
a) R824 1.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais) atualizada monetariamente e acrescida de juros de
mora calculados a partir de 04 11_96, data do crédito das ordens bendirias n° 960804670 e 960B04672
até a data do efetivo recolhimento. na forma da legislação em vigor, sendo o débito decorrente dos
recursos repassados para a construção de 120 (cento e vinte) módulos sanitários, por força do Convênio
n°006/96 FNS, os quais não foram executados,
b) RS 125 441,31 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos),
atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir de 04.11.96, data do crédito
da ordem bancária n` 960904673, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor,
sendo o débito decorrente da diferença entre o valor transferido para a implantação do Serviço de
Abastecimento de água em Abrantes, no montante de RS 139 000,00 (cento e trinta e nove mil reais),
repassados por força do Convénio n` 007/96 e o valor contratado para a execução de mencionados
serviços, conforme item 7 O da Planilha Orçamentária anexa ao Termo Aditivo firmado em 10 10.96, na
importância de R513.558,69 (treze nitl„ quinhentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e nove centavos)
2. Recolher aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. FNDE a importância
de RS217.722,56 (duzentos e dezessete mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos)
atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir de 22.02.96, data do primeiro
crédito realizado até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor sendo o débito
decorrente da soma dos processos de pagamentos apresentados como relativos aos dispêndios realizados
conta do Convênio n° 5.660/95-FNDE, vista que os recursos transferidos não atingiram os, objetivos pactuados, dadas as irregularidades praticadas em sua aplicação, em total inobservância às disposições da
IN/STN e' 02/93; da análise procedida nos documentos de despesas apresentados, onde foi contatado o
pagamento de despesas ficticias; e da não realização do processo licitatódo devido, de vez que todas as
despesas que seriam realizadas tinham a mesma natureza, tais como: serviços elétricos, hidráulicos, de
carpintaria, de pintura, configurando-se que houve deliberada intenção de evitar-se o processo licitatório
pertinente, o que infringe o disposto no caput dos artigos 20 e 30 da Lei n° 8666/93, além de dificultar a
ação dos órgãos de controle interno e externo a que, por lei os convenentes estão sujeitos, em
desacordo, por conseguinte, ao que dispõe o parágrafo 2° do artigo 54 do Decreto n°93.872/86.
3. Recolher aos Cofres da Fundação de Assistência ao Estudante - FAE/MED, a importância de RS
861.551,00 (oitocentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais), provenientes do crédito
de duas ordens bancárias ocorrido em 03.04.96 e 07.08.96, nos valores de R$430.770,00 (quatrocentos e
trinta mil, setecentos e setenta reais) cada uma, destinada ao custeio do Programa_ de Alimentação
Escolar de que trata o Convênio 00 4.203/94-FAE/MED, atualizada na forma da legislação vigente, a
partir de 03 04.96 e 07.08.96, até a data do efetivo recolhimento, tendo em vista as irregularidades
constatadas na aplicação dos mencionados recursos, conforme abaixo descrito:

I Descumprimento do disposto no § 20 do art 54 do Decreto n° 93.872/86, data a celebração de
contratos de fornecimento de mercadorias, cuja execução impossibilita a ação dos órgãos de controle
interno e externo a que os convenentes, por estão sujeitos,
II Armazenamento das mercadorias adquiridas para a Merenda Escolar em total desacordo com sat.,-,
disposições contidas na IN/SEDAP n°205/88;
III. Descumprimento do disposto na alinea "a" do Inciso X1 da IN/STN n° 02/93, verificado na
distribuição de alimentos da Merenda Escolar para a Guarda Municipal,
IV. Fornecimento de Merenda Escolar durante o segundo trimestre de 1996 (abril/maio/junho), quando
o ano letivo só fora iniciado em 03.06 96, segundo comprovam as Portarias da Secretaria de Educação
de n''s 032, de 24.05.96 e 033, de 05.06 96,
V. Celebração de contratos lesivos aos interesses públicos, segundo constatado nos firmados com as
empresas vencedoras das Concorrências CMATER 05/94 e CMATER 02/95, onde o prazo de
execução acha-se redigido em desacordo com o disposto no inciso IV do aniso 55 da Lei n° 8.'666/93, o
que impede a ação fiscalizadora dos órgãos de controle interno e externo a que os convenentes estio, por
lei, sujeitos
Informo, ainda, que o não atendimento desta citação, no prazo ora fixado, implicará em que V.S • será
considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos
do parágrafo 30 do an.12 da Lei 8.443/92.
Outrossim, reconhecida pelo Tribunal a boa-fé, de acordo com as alegações de defesa apresentadas, a
liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo, somente se não houver
sido observada outra irregularidade nas contas, consoante disposto no art. 12, parágrafo 2*, da Lei
8,443/92.
Esclareço que, em respeito ao principio da ampla defesa, o Tribunal, por meio desta Secretaria, coloca-se
à disposição de V S' para prestar esclarecimentos e/ou para concessão de vista dos autos, caso requerida.

PAULO PEREIRA TELES'
Secretário
EDITAL N9 34 DE 4 DE MARCO DE 1998
TC - 250.359/96-0 - Pelo presente edital fica determinada a AUDIÊNCIA PRÉVIA do Sr. MIGUEL
CAMPOS, consoante Despacho do Exm° Senhor Ministro-Relator Iram Saraiva no processo de
Relatório de Auditoria dos recursos de Fundo Especial e do Royalties, repassados à Prefeitura Municipal
de Santa Brigida/BA, durante os exercícios de 1992 a 1996, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da publicação deste, solidariamente com o Senhor Zenor Pereira Teixeira, apresentarem razões de
justificativa e esclarecimento a respeito das seguintes ocorrências
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a) ausência, nas dependências da Prefeitura Municipal de Santa Brigida/BA, dos documentos de receita e
despesa relativos ao Fundo Especial/Royalties da Petrobrás relativos aos exercícios de 1992 a 1996,
contrariando o disposto no art. 139, § 4° do Decreto n° 93 872/86, bem como no Titulo 11 da Resolução
TCU n° 229/87,
b) ausência, na Sede da Prefeitura, dos documentos relativos aos registros contábeis gerais dos atos de
receita e de despesa, especificamente os 1M-os "Caixa", "Razão", "Diano" e "Classificação da Receita e
da Despesa", "Balancetes Mensais", "Conhecimento da Entrada da Receita na Tesouraria", processos de
"Pagamentos", de "Licitações" e de "Tesouraria", processos de "Pagamentos", de "Licitações", de
"Contratos" e de "Prestação de Contas" e dos "Extratos Bancarios" das contas especificas, contrariando
o disposto no art 29 do Titulo VIII da IN I STN ri° 0390 e no § 4° do Decreto if 93 872/86, e
impossibilitando o exame das aplicações dos Convênios n°4 495/92-ENDE e 98, SNSN2-MAS
c) não adoção das providências, tais como registro de ocorrência policial e instauração de inquérito
administrativo, visando recuperar os documentos desaparecidos e identificar os responsáveis pelo
extravio.
Informo, ainda, que o não atendimento desta audiência, no prazo ora fixado, implicará em que V S' será
considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos
do parágrafo 30 do art.12 da Lei n° 8 443/92.
Esclareço que, em respeito ao principio da ampla defesa, o Tribunal, por meio desta Secretaria, coloca-se
à disposição de V.S'. para prestar esclarecimentos e/ou para concessão de vista dos autos_ caso requeira
PAULO PEREIRA TELFS
Secretário
EDITAL N9 33, DE 4 DE MARÇO DE 1998
TC n.° 279.059/94-9 - Pelo presente edital fica comunicado ao Senhor BENIGNO DÁRIO
MEIRELES, que conforme Despacho exarado pelo Exm° Senhor Ministro Marcos Vinicios Vilaça, no
processo acima citado, referente a Tomada de Contas Especial instaurada, em decorrência da omissão na
prestação de contas da aplicação dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Cairu/BA, mediante
Convênio celebrado com o Ministério da Saúde, objetivando aprimorar a coordenação e a execução de
atividades de desenvolvimento de serviços básicos de saúde, foi determinada a promoção de diligência a
V S', solicitando fornecer, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste, os documentos
ausentes das prestação de contas encaminhadas mencionados no Relatório n° 766/96 - Ministério da
Saúde/Fundação Nacional de Saúde, abaixo relacionados:
a) Balancete Financeiro; b) Relação de Pagamentos Efetuados; c) Cópia do Extrato Bancário; d)
Conciliação do Saldo Bancário; e) Relação dos Bens Adquiridos, Produzidos ou Construidos, e 1) Cópia
do Termo de Aceitação da Obra.
PAULO PEREIRA TELES
Secretário
EDITAL N9 34, DE 4 DE MARÇO DE 1998
TC o. 251.580/95-4 - Pelo presente edital fica citado o Senhor MIGUEL CAMPOS, para no prazo de,
15 (quinze) dias, contados da publicação deste, apresentar alegações de defesa ou recolher aos cofres do
Tesouro Nacional, mediante DARF, código 3498, as importâncias originais de Cr$ 12,585.450,00 (doze
milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta cruzeiros) e Cr$4.414.550,00 (quatro
milhões, quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e cinquenta cruzeiros), acrescidas dos encargos legais
devidos a partir de 02.08.93 e 09.09.93, respectivamente, até a data efetivo recolhimento, na forma da
legislação em vigor. O não atendimento desta citação, no prazo ora fixado, implicará em que V.S' será
considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos
do § 3° do art.12 da Lei n° 8.443/92. O débito é decorrente de tomada de contas especial instaurada pela
Delegacia Federal de Controle - DF, em decorrência da omissão na prestação de contas dos recursos
federais transferidos à Prefeitura Municipal de Santa Brigida/BA por força do Convênio n° 135/93,
celebrado em 29.07:93 com o extinto Ministério do Bem Estar Social - MBES, objetivando-a ampliação
do sistema de esgotamento sanitário (distribuição e tratamento). Outrossim, reconhecida pelo Tribunal a
boa-fé, de acordo com as alegações de defesa apresentadas, a liquidação tempestiva do débito atualizado
monetariamente sanará o processo, somente se não houver sido observada outra irregularidade nas
contas, consoante disposto no art.I2, parágrafo 2°, da Lei n° 8.443/92.
PAULO PEREIRA TELES
Secretário
EDITAL N9 35, DE 5 DE MARÇO DE 1998
TC - 250.217/96-1 - Pelo presente edital fica determinada a AUDIÊNCIA PRÉVIA dO Senhor LUIZ
VIANA QUEIROZ, consoante Despacho do Exm° Senhor Ministro-Relator José Antônio Barreto de
Macedo no processo de Prestação de Contas Anual da Companhia Docas do Estado da Bahia CODEBA, exercício de 1995 para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste,
apresentar razões de justificativa para o não recolhimento do IAPAS, referente a competência do mês de
junho/95,•na data prevista em legislação, acarretando juros e multas, no montante de R$28.175,30 (vinte
e oito mil, cento e setenta e cinco reais e trinta centavos), pelo recolhimento em atraso.
Em conformidade com o art. 220, inciso IV, do Regimento Interno desta Egrégia Corte e art. 58 da Lei
8.443/92, a rejeição das razões de justificativa pelo Tribunal poderá ensejar a aplicação de multa.
informo, ainda, que o não atendimento desta audiência, no prazo ora fixado, implicará em que V.S'. será
considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos
do parágrafo 3° do art.12 da Lei n°8.443/92.
Esclareço que, em respeito ao princípio da ampla defesa, o Tribunal, por meio desta Secretaria, coloca-se
à disposição de V S' para prestar esclarecimentos e/ou para concessão de vista dos autos, caso requeira
PAULO PEREIRA TELES
Secretário
EDITAL N9 36, DE 5 DE MARÇO DE 1998
TC n.• 251.067/95-5 - Pelo presente edital fica citada a Senhora SILVIA CRISTINA DO VALE
DONATO, CPF n.° 639.375.655-15, para no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste,
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apresentar alegações de defesa ou recolher à conta bancária específica de Fundo Especial/Royalties - Lei
n° 7.525/86 da Prefeitura Municipal de Morpará/BA, as importâncias abaixo discriminadas, acrescidas
dos encargos legais devidos a partir das datas assinaladas, até a data efetivo recolhimento, na forma da
legislação em vigor, respeitando-se o limite patrimonial transferido, nos termos do art 5 0 , inciso VIII, da
Lei n° 8443/92. O não atendimento desta citação, no prazo ora fixado, implicará em que V S° será
considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos
do § 3° do art.12 da Lei n° 8443/92 O débito é decorrente de tomada de contas especial instaurada em
cumprimento à Decisão da 1° Câmara do TCU, Relação 014/95, Ata n° 013/95, em Sessão de 11.04 95.
Outrossim, reconhecida pelo Tribunal a boa-fé, de acordo com as alegações de defesa apresentadas, a
liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo, somente se não houver
sido observada outra irregularidade nas contas, consoante disposto no art.I2, parágrafo 2°, da Lei n°
8 443/92
FUNDO ESPECIAL
DATA (1992)
31.01
28 02.
31.03
30.04
29.05
30.06
31.07
31.08
30.09
30.10
30.11
31.12
Total

........

VALOR
51.818,72
63.018,18
75.527,66
93.239,17
76.103,49
.124.275,17
157.478,71
207.734,80
257.786,55
334.706,23
439.748,42
538 454 27
2.419.891,37
PAULO PEREIRA TELES
Secretário

EDITAL N9 37, DE 5 DE MARÇO DE 1998
TC n.°251.067/95-5 - Pelo presente edital fica citada a Senhora KARINA DO VALE DONATO, para
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste, apresentar alegações de defesa ou recolher à
conta bancária especifica de Fundo Especial/Royalties - Lei n° 7.525/86 da Prefeitura Municipal de
Morpará/BA, as importâncias abaixo discriminadas, acrescidas dos encargos legais devidos a partir das
datas assinaladas, até a data efetivo recolhimento na forma da legislação em vigor, respeitando-se o
limite patrimonial transferido, nos termos do art.5°, inciso VIII, da Lei n° 8.443/92. O não atendimento
desta citação, no prazo ora fixado, implicará em que V.S' será considerado revel pelo Tribunal, para
todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do § 3° do art.12 da Lei n° 8.443/92.
O débito é decorrente de tomada de contas especial instaurada em cumprimento à Decisão da 1* Câmara
do TCU, Relação 014/95, Ata n°013/95, em Sessão de 11.04.95. Outrossim, reconhecida pelo Tribunal a
boa-fé, de acordo com as alegações de defesa apresentadas, a liquidação tempestiva do débito atualizado
monetariamente sanará o processo, somente se não houver sido observada outra irregularidade nas
contas, consoante disposto no art.12, parágrafo 2°, da Lei n° 8.443/92.

.0

FUNDO ESPECIAL
DATA (1992)
31.01
28.02
31.03
30.04
29.05
30.06
31.07
31.08
30.09
30.10
30.11
31.12
Total

VALOR
51.818,72
63.018,18
75.527,66
93.239,17
76.103,49
124.275,17
157.478,71
207.734,80
257.786,55
334.706,23
439.748,42
538 454,27
2.419.891,37
PAULO PEREIRA TELES
Secretário

(Of. n9 34/98)

ENTIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO
DAS PROFISSÕES LIBERAIS
Conselho Regional de Serviços Social
32 Região
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE Conselho Regional de Serviço Social-- CRESS - 3' Região, CONTRATADA. CINAL Construtora e Imobiliária Narbal Lida; OBJETIVO: Execução dos Serviços de reforma do prédio sede do
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS - 3' Região; VALOR DO CONTRATO: R$ 58.999,13
(Cinquenta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e treze centavos); PRAZO DE CONSTRUÇÃO: 90
(noventa) dias corridos; DATA DO CONTRATO: 09 de fevereiro de 1998.
(N9 87.208 - 10-3,98 - R$ 44,34)
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SEÇÃO 3

PODER LEGISLATIVO

Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal

Câmara dos Deputados

AVISOS DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS NO 3/98
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento, instalação, configu-

ração, ativação e garantia de funcionamento de ambiente computacional
de CAD - Computer Aided Desing ", destinado a prover solução integra
da para automação das atividades desenvolvidas no âmbito da Coordena 7
ção de Arquitetura e Engenharia - Seção de Projetos - da Câmara dos De
putados, constituído de equipamentos novos e de primeiro uso.
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, pa
ra os efeitos do artigo 137 do Regulamento dos Procedimentos Licitató7
rios da Câmara dos Deputados, comunica aos interessados na licitação
em epígrafe que se encontra afixado no Quadro de Avisos o parecer de
julgamento das propostas e respectiva adjudicação.
Brasília-DF, 10 de março de 1998
OSÓRIO MARQUES DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão
(Of.. n9 32/98)

Senado Federal
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 001778/98-6. Objeto: contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de conserto, com
reposição de peças originais, incluindo mecânica, lanternagem, pintura, elétrica, tapeçaria e vidraçaria, para
veículos das marcas GM e F1AT, durante 180 dias ou até a conclusão de processo licitatório em andamento. Valor
Estimado: R$ 378.000,00 (trezentos e setenta c-oito mil reais). Contratada: Jorlan S.A e OK Automóveis Peças e
Serviços Ltda. Fundamento Legal: art.24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 c/c art. 6°, inciso II do Ato da Comissão
Diretora n15/97 e art.26 da citada lei. Autorizada por: Dr. Agaciel da Silva Maia, Diretor-Geral do Senado
Federal. Ratificada por Senador Ronaldo Cunha Lima, Primeiro-Secretário
(Of. n9 136/98)
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 11/98
Objeto: aquisição de materiais destinados à manutenção preventiva e corretiva do Sistema Hidrossanitário do
Senado Federal. Abertura: dia 1° (primeiro) de abril de 1998, às 10h (dez horas). Local de realização: sala de
reuniões - 10° andar do Edificio Anexo I do Senado. Informações: pelo fone (061) 311-3014. Cópia do Edital:
guichê da COPELI, II' andar do Edificio Anexo I, mediante a apresentação do recibo de depósito no Banco do
Brasil, Agência 2636-0, C/C n°555.573.51/6, no valor de R$ 10,00 (dez reais), em nome do FUNSEN.

A Comissão Permanente de Licitação do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal PRODASEN. comunica aos Interessados que fará realizar as seguintes licitações:
Convite n" 04/98 - Dia 19/03/98. às 10 00 horas Objeto. Fornecimento de gêneros alimentícios, café e açúcar,
durante o exercício de 1998
Convite n" 05/98 - Dia 20/03/98, às 10 00 horas. Objeto Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de
peças novas e originais. para equipamentos de comunicação para rede local tipo Token Ring (Padrão
WEE802.5/ISS08802 5). de propriedade do PRODASEN
Convite o" 06:98 - Dia 23103.98 às 10-00 horas Objeto Aquisição de caneta esferográfica azul, copo descartável
para água, copo descartaxel para café, borracha_plástica, fita adesi‘a transparente, papel A4 (210 x 297 mm) para
impressora Xerox Laser 4635, espiral plástico de 12mm, 14min e 17mm, lápis preto n°02. bobina para fax, na-cor
branea de 216nun de largura x 30m de comprimento.
Convite n°07/98 -Dia 24/03/98 às 10.00 horas. Objeto. Aquisição de formulários continuos."Tipos.1 e II".
Convite n°08/98 - Dia 19/03/98 às 15 30 horas Objeto Contração de serviços técnicos para a elaboração de vídeo
sobre a Fábrica de Software, constituída de hardware, softWare, metodologia e tecnologias específicas pará os
trabalhos de análise e desenvolvimento de sistemas de informática.
Tomada de Preços n" 07/98 - Dia 26/03/98 às 10 00 horas Objeta Aquisição de cilindro para impressora Laserdesck
IIP ref. MT 904/904 plus; Cartucho de tinta preta para impressora HP deskjet 500; Mouse; Kit tonalizador
p/impressora laser Xerox 4510; Kit tonalizador para impressora HP Laserjet 4; Oiler Belt para impressora IBM laser
3900; Fuser 011 para Impressora IBM laser 3900; Diskete de 3 1/2"; Cabeçote de impressão BC-21; Kit tonalizador
para impressora laser Epson modelo 1500 e Cartucho de tinta colorido ref BCI-21 Os interessados poderão retirar
copias dos Editais no Serviço de Apoio Administrativo. da Divisão de Administração e Finanças, situada à VIA N2,
Anexo "C" do Senado Federal, em Brasilia/DF , de segunda à sexta-feira, no horário de 09-00 às 12 00 e 14:00 às
18 00 horas

.

.

.

.

.

A COMISSÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 1/98

A Comissão Permanente de Licitação do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal PRODASEN, após analisar a proposta da empresa Memória Informática e Sistemas Ltda, única participante da
Tomada de Preços 01/98. cujo objeto é a aquisição, com instalação e assistência técnica de 01 (um) equipamento para
limpeza c análise de fitas magnéticas compatível com IBM 3480/3490E, decidiu considerá-la classificada e vencedora
desta licitação, com o valor total de R$ 243.046,00 (duzentos e quarenta e três mil e quarenta e seis reais), que se
encontra dentro da estimativa de preços elaborada Os interessados poderão tomar conhecimento do Relatório de
Julgamento das Propostas no Quadro de Avisos da Comissão, situada à Via N2, Anexo "C" do Senado Federal, em
Brasilia/DF, em horário comercial.

JOSÉ MENDONÇA DE ARAÚJO FILHO
Presidente da Comissão

RONALDO WAGNER CARMONA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(Of. s/n9)

(Of. n9 131/98)

Arquivos do
Ministério da Justiça
Especial
Direitos Humanos

Divulga trabalhos na área
do Direito e Ciências afins
principalmente nos campos de ação
constitucional do Ministério do Justiça.
São artigos, pareceres jurídicos do
Ministério da Justiça, resenhas,
comentários à jurisprudência e informações
relevantes acerca da atuação do Ministério da Justiça.
ASSINATURAS
Fone
Fax
(061)
(061)
313-9900
. 313-9610

VENDA AVULSA
IMPRENSA NACIONAL
Fax
Fone
SIG, Quadra 06, Lote 800, Caixa Postal 30.000
(061)
(061)
CEP 70604-900, Brasília-DF
313-9676 313-9905
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: Contrato ri° 026/98, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a empresa R2V2
Informática Ltda. OBJETO: Aquisição de 01 (um) Masterclips 150.000. RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS: Elemento de Despesa: 34.90.39 - Outros Serviços de Terceiros/PJ - Programa de
Trabalho: - 02.007.0021.4900.0004 - Ações de Informática, compromissada pela Nota de Empenho
Ordinário n° 97NE01510, de 31/12/97, no valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n°8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 30/01/98. VALOR: R$ 145,00
(cento e quarenta e cinco reais). VIGÊNCIA: Terá vigência de 90 dias contados da data de sua assinatura.
ASSINAM: Vander Oliveira Sobral, Secretário de Administração/Substituto, pelo TSE e (MN/ia Maria
Pinto Abril, Gerente Administrativa/Financeira, pela CONTRATADA.
(Of. n9 923/98)

Superior Tribunal de Justiça
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 893/98. CONTRATANTE: Superior Tribunal de Justiça. CONTILATADO: União Educacional
de Brasília OBJETO: Inscrição de servidores no curso de pés-graduação em redes de computadores.
FUNDAMENTO: Art. 24, Inciso XIII da Lei 8.666/93, DATA DE RATIFICAÇÃO: 09.03.98. Ratifica a
dispensa em epígrafe nos-termos do art. 26 da Lei n" 8.666/93. AUTORIDADE: Miguel Augusto Fonseca de
Campos, Diretor-Gend do Superior Tribunal de Justiça.
(Of . n9 2 8/9 8 )
.AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 4/98
OBJETO: Aquisição de material elétrico (lâmpadas, luminárias, reatores, soquetes, etc). DOCUMENTAÇÃO E
PROPOSTA: Serão recebidas até às 16:30 horas do dia 27 de março de 1998, dos fornecedores cadastrados no STJ, na sala da
Comissão Permanente de Licitações, situada no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 06, Lote 01, Bloco "F", 3° andar,
Ala "A", Brasília- DF. Os fornecedores não cadastrados no STJ poderão fazê-lo até o dia 24 de março de 1998, desde que
atendam a todas á condições exigidas para cadastramento. EDITAL E INFORMAÇÓES: O edital estará à disposição dos
interessados na CPL do STJ, no endereço acima mencionado, no horário das 13 às 18 horas, mediante o recolhimento da taxa
de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) que deverá ser paga em nome do Banco do Brasil, agência 3592-0, contacorrente n° 19/1.

Tribunal Superior do Trabalho
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS
CONCORRÊNCIA N9 1/97
A Comissão Permanente de Licitações informa aos interessados na
licitação citada à epígrafe, aquisição de computadores, divulgada no
p.o. yr, Seção 03, página 15234 do dia 24/07/1997, que em razão da
sentença proferida pelo Exmo. Sr. Juiz Federal-Substituto da 8' Vara
da Seção Judiciária do Distrito Federal, denegando segurança e, em
conseqüência, cassando o efeito da liminar concedida ao mandado de
segurança impetrado, fica estabelecido o dia 19/03/1998 às 16h3Omin
para a reunião de recebimento dos envelopes e abertura da
documentação, no mesmo local já divulgado, mantidas todas as
exigências editalícias.
Brasília, 10 de março de 1998
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Presidente da CPL
(Of. n9 48/98)

Superior Tribunal Militar
EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N9 2/98
N. Processo: 054/98 Objeto: Renovação das assinaturas das publi
cações Legislação Federal e Marginália e Jurisprudência do Superior Tribuna
1 de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais.
Contratada . : LEX EDITORA S.A.
Fundamento Legal: Artigo 25 , Caput , da Lei 8.666/93
Justificativa: Inexigibilidade de licitação
Declaração de Inexigibilidade em 05/03/1998
Nome: EUFRÁSIO MATIAS SOUSA NETO
Cargo: Diretor-Geral
Ratificação em 06/03/1998
Nome: GEN EX EDSON ALVES MEY
Cargo: Ministro-Presidente
Valor: R$ 1.696,50
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 73,90 )

EXTRATÓ DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N9 3/98
N. Processo: 091/98
Objeto: Inscrição de servidores no II Forum
Nacional de Licitações e Contratos.
Contratada: ZENITE ASSESSORIA E PROMOCOES S/C LTDA
Fundamento Legal: Artigo 25 , inciso II , da Lei 8.666/93.
Justificativa: Treinamento de pessoal
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Declaração de Inexigibilidade em 09/03/1998
Nome: EUFRASIO MATIAS SOUSA NETO
Cargo: Diretor-Geral
Ratificação em 09/03/1998
Nome: GEN EX EDSON ALVES MEY
Cargo: Ministro-Presidente
Valor: R$ 5.520,00
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 73,90 )
EXTRATO DA INEXIGIBILIDAur; DE LICITAÇÃO N9 4/98
N. Processo: 100/98
Objeto: Inscrição de servidores no Curso de
SQL e SQL*Plus Avançado.
Contratada: UNIMIX TECNOLOGIA LTDA
Fundamento Legal: Artigo 25 , inciso II ; da Lei 8.666/93
Justificativa: Treinamento de pessoal
Declaração de Inexigibilidade em 05/03/1998
Nome: EUFRÁSIO MATIAS SOUSA NETO
Cargo: Diretor-Geral
Ratificação em 06/03/1998
Nome: GEN EX EDSON ALVES MEY
Cargo: Ministro-Presidente
Valor: R$ 1.740,00
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 73,90 )

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NY 5/98
N. Processo: 116/98
Objeto: Inscrição de servidores no curso de
Gerenciamento da Manutenção Predial.
Contratada: NUCLEO DE TREINAMENTO TECNOLOGICO LTDA
Fundamento Legal: Artigo 25 , inciso II , da Lei 8.666/93
Justificativa: Treinamento de pessoal
Declaração de Inexigibilidade em 09/03/1998
Nome: EUFRÁSIO MATIAS SOUSA NETO
Cargo: Diretor-Geral
Ratificação em 10/03/1998
Nome: GEN EX EDSON ALVES MEY
Cargo: Ministro-Presidente
Valor: R$ 3.200,00
( SIDEC - 10/03/1.998 - Valor a faturar: R$ 73,90 )

Brasilia, 11 de março de 1998
MARY ELLEN GLEASON GOMIDE MADRUGA
Presidente da CPL
(Of. n9 50/98)

SEÇÃO 3

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N9 9/98
N. Processo: 114/98
Objeto: Curso de Licitações e Contratos Administrativos.
Contratada: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE MG S/C LTDA
Fundamento Legal: Artigo 25 , inciso II , da Lei 8.666/93
Justificativa: Treinamento de pessoal
Declaração de Inexigibilidade em 09/03/1998
Nome: EUFRÁSIO MATIAS SOUSA NETO
Cargo: Diretor-Geral
Ratificação em 10/03/1998
Nome: GEN EX EDSON ALVES MEY
Cargo: Ministro-Presidente
Valor: R$ 680,00
( SIDEC - 10/03/1998 - Valor a faturar: R$ 73,90 )

Tribunal Regional Federal
2' Região
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho 98NE00155, emitida em 04/03/98. Contratante: TRF-2'RG. •
Contratada: MAC 3000 Máquinas e Equipamentos Ltda.- ME. Modalidade de
Licitação: Convite 08/98, art. 23, II - a da Lei 8.666/93. Objeto:
Aquisição de 02 (duas) cafeteiras. Capacidade: água - 61 1; café - 50 1.
Dimensões: diâmetro - 500 mm/ altura - 795 mm ; Peso: 15 kg
aproximadamente; 6000 watts/ 220 volts. Valor do empenho: R$ 2.998,00
(dois mil, novecentos e noventa e oito reais). Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02007002149000001; Elemento de despesa: 459052;
Proc. n° 66/01/98-E0F.
EDITAL DE 4 ' DE MARÇO DE 1998
A DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA DE MELO BASTOS HEINE,
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2' . REGIÃO, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o disposto no item XIII - 5.1 do Edital de Concurso Público n° 1/94, publicado no
DOU de'11.01.94, e considerando o ajuste celebrado com a Fundação Universitária José Bonifácio, com a
interveniência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por intermédio da Coordenação dos Programas
de Pós-Graduação de Engenharia (COPPE/UFRJ), objeto do Edital de Convocação, publicado no DOU de
26.01.98, para Prova Prática de Datilografia, aplicada aos respectivos candidatos aprovados e
remanescentes, homologa e divulga o resultado final do Concurso Público para provimento de cargos do
Quadro de Pessoal da 2" Região, da categoria funcional de Auxiliar Judiciário (atual Técnico Judiciário,
nos termos da Lei n° 9.421/96), realizado em 1994, de acordo com a ordem de classificação dos
candidatos habilitados na forma abaixo, observada a nova classificação decorrente do deferimento dos
pedidos de final de lista, conforme item IX, capítulo 13 do mencionado Edital:
Inscrição

Nome

080348a Maria Lucia Goncalves Pires
071880e Edilsete Franco dos Reis

Documento Nota de Datilografia
1726424
53779179

72
60

Classificação
Final
975
976
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076665d Laura Rangel de Oliveira
916507
070059j Celene Maria Silveira
4141
076821c Leni Breda de Paula
32946480
99777103
076708g Leci Breda de Paula
1619170
069513a Carla Tzabel Cherem de Souza 2256752
110075a Fatima de Sena Diogo
54137245
0858701' Tania Ramada Borges da Silva
65844987
0750316 Jackeline de Oliveira Almeida
69683365
070372c Claudia B da Silva Machado
69028983
077790a Luiz Claudio dos Santos Ferreira
81400061
072578k Blisangcla da Rosa
1015164
109090c Cristina Coutinho Ribeiro
93977692
086085c Themis Alexandra Aguiar Slaibi
832066
113576e Osmar Camilo de Marra
45053
085893g Tarcivaldo Freitas J da Silva
2007793
111234k Jose Lessa Merlo Araujo
740662
109042c Conceicao Cristina Costa Santos
81086977
070484c Claudia Goncalves de Amorim
084288g Rosiene Raimunda da Silva Sousa 459683 1
5781947
070758c Claudio Jose Silva
911723 12
072763f Elmo Gomes de Souza
235747
107594j Adolfo de Melo Littig
41504
109833a Elyette Badaro Nassif
805215068
086175d Valda Vianna da Silveira
1919579
083867g Rosa Maria Legis Fernandes
24413973
073461f Filon Suarte Nogueira
900882
07536 Ia Joana D Ark de Souza
40478299
066743c Adilson Bastos de Castro
108287f Angela Maria Moulin Sardenberg 205073
111066e Joao Tomaz Aquino Paiva Correa 896066
830123972
082693f Perpetua Maria Nogueira Lima
46764049
083269i Ricardo Luiz de Souza Thome
24218070
068786i Angela R Keyorkian Magdalena
36299
078834k Marcia Vieira do N Mangueira
71104855
066738j Adiene Gomes Mendes
65897548
069365a Bemadete Vieira de Mello
58177866
069166f Arnaldo Barros Chaves
54143722
073655h Francisco de Assis de O Leal
54788914
079662b Maria Cristina R Lassance
1129116
110592j Heron Marcelo Lacerda Calasans
68419928
077555b Lucio Ricardo Ferreira
306028
I 07974i Ana Claudia Braga Carneiro
069792i Carlos Henry Olegario dos Santos 48580898
593533 91
072352g Eliane de Lacerda Soares Sodre
62689286
070405c Claudia Costa Schafer
66558214
069566k • Carlo Lanza
1323261 1 5
081109j Martha Francisca A Pereira
65189300
086795a Vinicius Martins Guimaraes
683381
1 08122g Anadelia Viana Souza
73512808
081607d Monica Santos de Moraes
I I 4965j Tadeu Antonio Menegardo Martins 645103
066920j Adriana Monteiro Sobreira Napoli 73445264
7336698 1
067915k Ana Lucia da Silveira Bezerra
795848
109537h Edson Manoel Couto
4736511
1 11333b Josimar Gomes Santana
83853119
074798b Isabela Ciro Xavier
069654h Carlos Augusto Borges Nogueira 89721385
4690294
082762j Ramon Costa Fonseca
95096632
077330k Luciana de Lima Macedo
91732693
076690c Leandro Cesar Brasil
90936238
067845e Ana Cristina Saiol Pacheco
98116627
072480e Elicne Nev'es Valadao
7839330
074528f Tiago de Souza E Silva
29758646
079497b Maria Auxiliadora P Barbosa
812764181
086886d Wagner Domingues de Oliveira
260626
072638c Elizabeth Cristina B P Lima
079682h Maria da Conceicao da S Sampaio 812389740
38093829
069936g Carmen Sa de Melo
3043692
1 12748c Maria Helena Moreira Souto
59222885
068268i Ánderson da Silva Marcenal
61148094
079396g Maria Angelica Misael Santos
077988k Lys Terra
165508326
2842432
084050g Rosangela Aparecida Correa
068837k Anizia Claudia de Aragao Correia 59717
4750978 1
077746i Luiz Carlos dos Santos Moura
086746j Vicente Oliveto La Ruina
63499404
079176d Marcos Medeiros Francisco
67437780
1 12136e Marcelo da Silva Araujo
2760215
.
108168i Andre Mauro Botelho Heringer
932515
072474j Elida dos Santos Bastos
70375555
1 11841j Luciano Busato
708078
109154e Daniel Marcai Pedrosa
785333
069083b Any Cristina dos Santos Salomao 71718902
070959b Cristiane Bento da Silva
76882836
073045c Everaldo Matias Nicacio
61026498
084762i Sehna de Medeiros Ferreira
71713515
1-08728j Carmen Regina Zanin
20881-85
1 136646 Patricia Vieira Gomes
828416
,

97
60
100
100
100
100
100
100
89
100
57
100
100
54
87
75
100,
100
73
100
100
100
85
90
100
100
100
100
100
100
87
100
1-00
70
73
91
77
100
100
92
80
95
100
100
100
100
100
100
100
71
90
95
81
100
100
99

88
98
73
100
100
82
91
100
100

58
100
100
100

87
87
100
100
100
78.
92
. 87
100
94

85
100

89
91
65
87
100

85
77

977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989,
990
991
992
993
994
995
996
997
998'
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013

1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1-043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
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086319b Valeria Marques Coelho \Titias
73 841207
074198k Grace Costa da Silva
80106271
082548h Paulo Ricardo Schwinn
79572426
082454j Paulo Cesar Silva Goncalves
71908164
11091Ik Jane Pires Alvarenga
5615603
069480a Carla Cristiane Ramos Bitencourt 81544694
072891d Erica da Silva Pascoal
82768615
1102171' Francisco Pereira Matos Filho
7205558
072055a Eduardo Bointim Sampaio 5 Costa 83835611
068781j Angela Menezes de Santana
92654425
114183b Romulo Xavier Pereira
6624036
10847011 Arolda Cristina do Rosario
1099395
073407k Fernando Jose Amancio Rodrigues 6460736
0696151 Carlos Alberto Monteiro Junior
94785300
068307d Andre da Silva Vieira
95020723
076929a Leticia Venturini da Costa
96702097
082207d Patricia Aguiar Coelho
98738842
111664c Libia Martins Carreiro
925807240
108260h Andrezw Giuberti Mattedi
1020086
109778h Elizabeth Paula Salamr Lacerda
133 011
085180c Silvio Francisco da Silva
808650238
081356e Miriam Nieva
961878
068830h Anisia Maria Poubel da Silva
63352348
077772j Luiz Carlos Terra Carvalho
43880236
076850j Leo Rossi Junior
44509628
086086e Themis Soares de Rezende Gomes 102048014
082501d Paulo Henrique Brandao
46299277
066776g Adriana Alves Campos
76667864
077956i Luzia Gagliano
82411653
113904g Renata Bayerl
1094081
082804k Raquel Pixioline Arantes
80724313
072984k Eugenio ML de Albuquerque
101433779
1105901' Hernani Cardoso Mares
922314
067462k Alexandre Villar Lopes
48671119
08696Ic Walter Figueira Mendes
406989
078046h Maisa Mery Beraldino
63510986
111432d Jussara Maria Machado Patricio
486402
109635h Eleusa Martinelli Bissoli
633046
085673d Sueli Guimaraes Lopes
79393013
086464k Vania Cristina Fernandes Freire
83868158
081041b Marta Cristina Santiago
733 73748
076556j Katia Siqueira de Freitas
77694347
109336i Deusmenia Rodrigues de Oliveira 5125784
112269b Marcileia da Penha Bridi
958062
109937b Eunice Aparecida de Assis
333 05
076912f Leticia Cruz dos Santos
96948674
078141b Nlarcello Sartore de Oliveira
100663418
079361j Maria Alzemira Jereissati Zouki
2208806
080767j Mario da Silva Martins
12099
109914a Ester de Andrade
127098
079402i Maria Anionia da Costa Lobo
232093
074676j lone Bemadete Dias de Morais
48941
1037424
110858k Jader Duarte da Silva
077958b Luzia Tnair Campores
180171
112384b Marcos Guerzet Ayres
940630
074989i lzabel Garcia de Souza
1422556
076785c Leila Mansa Leal Sartori
35948462
072966i Estrella Levy Assayag
41213638 ,
1 12160b Marcelo Muniz Ferreira
1809272
068724i Angela Carneiro Costa
56525603
076508j Katia Maria Nascimento de Souza 313269
114194g Ronaldo Almeida das Virgens
1020728
079882e Maria de Fatima Mesquita
52534096
069864h Carlos Thome de Mello Filho
61001129
081674h Nadia Alves Trajano de Oliveira
60681251
073786a Geni Souza Barcellos
59328294
108022c Ana Lucia Bezerra de Martin
947986
114668d Shirley de Oliveira Coelho
643428
084773c Selma Maria Holanda
66278334
108937h Claudia-Rosana P de Macedo
783267
111538i Laesia Alves Hemerly
714692
084734d Sebastiao Emani Lima Mota
72544034
085215g Simone Carvalho Pineda
73538530
086326j Valeria Moraes de Almeida
62371760
083865c Rosa Maria G de Carvalho
73629552
11381Ik Raquel de Souza Lamounier
1043246
071580d Denise IVfalagoli Vaz
79673315
1 09051d Cosme Luis dos Santos
836174
0668961' Adriana Ladeira da Cunha
72496292
112318k Marco Antonio Bregonci
890290
081178g Mauricio Escobar Saad
86275112
081443k Monica Borges Perez
81563 108
07919511 Marcos Roberto S da Silva
78399912
071248g Daniel Szames
80791510
073964j Gilza Duarte Garcia
5842360
109830f Elvira Ottoni Alves
480774
070463f Claudia Duailibe Leitao
93247104
069450c Candida Eliza Cardoso Moreira
95548731

89
88
100
100
100
85
81
100
100
100
96
100
100
100
87
94
100
100
95
59
96
100
96
100
68
84
100'
71
100
100
87
80
87
100
84
100
100
100
100
100
59
100
100
100
100
84
99
100
100
100
100
51
100
79
90
95
100
79
59
100
73
88
77
100
56
100
98
75
74
62
98
91
80
94
100
100
100
95
53
100
65
87
76
82
76
64
100
76

1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1 112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1 124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1 135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1 143
1144
1 145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152

083609g Robson de Oliveira Aguiar
085318f Simone Tadros Barroso
082128h Olker Guimaraes Pestana
071317k Darei IVIendonea Morena
073830k Geraldo Dutra Paladino
112507c Maria Arinda Fernandes Ferreira
080033i Maria Eliana Simoes Mota Eggers
10942Ik Dulce Nea Pedrini Cuzzuol
079830h Maria de Fatima Araujo Costa
115050] Terezinha Salezia T da Silva
085588b Sonia Sousa de Avellar Menezes
070130a Celina Alves Brum
111981d Luiz Flavio Filipini
110751d Isid Angelo Martins Bissoli
081359k Minam Regina de A Cavalcanti
077558h Lucir Moraes
112616h Maria das Dores Alves Pereira
112789f Maria Jose Secco Libardi
109392h Dolores Onofre Alves Pinto
074202i Grace Maria Almada Furtado
112867k Maria Roas de Oliveira
066697k Adelci Moura
066771h Adoracion Martins Alvarez
082421f Paulo Cesar Aragao dos Santos
070531h Claudia Marcia Nery N de Souza
069163k Armindo de Menezes Fernandes
082650j Pedro Araujo Farias
086569c Vera Andrade da Silva
072082d Eduardo Jose Almeida de Aguiar
081452a Monica Cataldo de Oliveira
110266h Genilda Goncalves Vieira
07607Ih Jose Ricardo de Almeida Horta
071642k Denise Vieira
076651d Laudicea Helena da Silva Motta
108981k. Claudio Souza Siquara
078165e Marcelo Barbosa Carlos
082598a Paulo Roberto Sessa
112249g Marcia Ribeiro Pinto
110251f Gecilda Goncalves Vieira
072191i Elane Barbosa de Magalhaes
067297k Alexandre Alberto L de Almeida
070993b Cristiane Gomes E Souza
067157f Aldizio Tabosa Santos
071139b Cristina Peres Bernardino
113054h Marize Castellá Cintra
078548j Marcia de Araujo Alvares
0780I2b Magali Fagundes Coutinho
080842i Mansa Vasquez Barros Pinto
114497c Sandra Helena Goncalves Rocha
080069h Maria Emilia Oliveira Monteiro
107690f Adriano Martins Mendonca
077097i Lindimberg Brandao Borges
076809b Leiser de Mello Fontes
078467j Marcia Costa Martins
071296g Danielle Martins Ribas dos Reis
078194a Marcelo Coutinho Leonidas
114922c Sueli Maria da Silveira
0865211s Vania Quaresma Carvalho
108023e Ana Lucia Bonatto
082114h Olga Maria Muga de Albertim
067369] Alexandre Fontenele Furtado
074251k Gustavo Cunha de Menezes
081724h Najla Nassif Palma
078184i Marcelo Cardoso de Lemos
113595i Pablo Coelho Charles Gomes
115465f Wilson Ferreira da Silva
071686i Diana Maria Azevedo da Silva
113246f Minam Afonso Krusemark
079551d Maria Christina Graziato Tanure
081701g Nadia Tafas Constantino
074848b Israel Toledo dos Santos
072305i Eliane Afonso Silva
082633j Paulo Sergio Martins Peres
108 132j Anapaula de Lessa Brocco
068231h Ana Rosa Reis Maciel
111004e Jessika Lima da Luz
085468c Sonia de Aguiar Leite E Sa
068855b Anna Maria Biolchini S Goncalves
115230a Vanilze de Souza Lakatos
076228d Judith Gomes Serra
071662f Derli Gomes
077725a Luiz Carlos Costa Borba
071486a Demarco Paiva Teixeira
079546k Maria Celina Moura
081075h Marta Maria Appolinario Romeiro
111252b Jose Maneio Sampaio Ribeiro
078620c Marcia Gomes Pereira do Rosario
114660j Sheine Marinho Zelaquett

95018453
102311321
805487246
1814614
1686878
183720
3462412
181850
2674036
118
29343423
813631181
6249356
295230
34744433
3685672
485500
359956
123661960
60114
516014
55035224
54395082
58305418
310471
77073
62904529
61604948
61301636
61585931
572119
63609937
69330322
64985062
675245
66716259
65718512
416520022
744331
58686387
81769242
73151300
70834841
70345848
588296
73362626
73859175
73325839
3900130
75568303
1078357
80523137
106046675
69434744
5276160
92155480
7173139
72527138
898202
89792402
91683870
92702596
1046410881
101802726
1199886
1479690
2309417
695604
1833948?
671922467
72608508
78538881
81477895
908113
•
103793097
1266710
11912276
1036796
134432
64583487
3418591
35332
1662783
106700693
70703830
2310220
63193072
2162702

SEÇÃO 3

DIÁRIO OFICIAL

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998
100
79
87
100
98
100
100
55
86
79
90
70
58
74
100
87
86
100
100
100
100
100
62
68
60
66
100
78
72
73
100
71
100
96
52
87
100
100
100
100
96
100
100
71
100
100
100
56
72
100
82
76
96
51
97
100
100
100
100
78
84
98
100
99
81
100
86
100
100
100
97
100
100
100
96
100
100
60
69
84
79
100
50
100
67
55
69
98

1155251 Zirley Maria Bezerra
070597e Claudia Passos do Sacramento
082487c Paulo ,Fernando do Carmo Dupim
112236i Marcia Oliveira Dias
080743g Marinea Amorim Macedo
108611k Carla ivlileipe Festa
084035k Rosane Silva Lima
0847041 Saskia Carneiro Rodrigues
069805c Carlos Jose dos Santos Delgado
10854811 Bento Vilela
08199611 Nilvete Maria Nogueira
115312c Vinieitis Dessaune
081323a Milton Antonio Crispim
084683b Sandro Viegas da Silva
073275i Fatima Valeria da Cunha Torres
107816b Alessandra Santos Almeida
110495a Gustavo Magalhaes Lordello
0757401 Jorgina Vieira dos Santos
Maria das Gracas Barbosa D Silva
01712906759ha
7
1Vfaisa de Rezende Moura
084160c Rose Mary de Oliveira Todling
075689b Jorge Luiz Paiva Pedreira
018150314739cd Valsem Rodrigues da Costa
Maria Lucia Lapagesse A Correa
1177
080153h Maria Helena Guimaraes Pereira
084426d Ruth de Castro Dias
1178
1179
071866k Edilene Andrade de Souza
1180
077096g Lindaura Henrique da Silva
072350c Eliane de Aquino E Omellas
1181
085092f Silvana Tedesco A M de Freitas
1182
Aristeu Antonio Gotardo
.
1183 108454]
077082g Lina Angelica de C da M E Silva
1184
112231] Marcia Maria Fernandes Pires
1185
079380c Maria Angela Morato Alcantara
1186
1187
075687i Jorge Luiz Monteiro Rodrigues
084891i Sergio Mauricio Campos Januario
1188
078018c Magda Gorrilhas de Lima
1189
079439] Maria Aparecida de Oliveira
1190
070091f Celia Maria Bernardo da Silva
1191
086039g Tereza Maria de F G Guimaraes
1192
079841b Maria de Fatima Cruz de Macedo
1193
084309k Rosilene F dos Santos Lopes
1194
070084i Celia Gomes de Pinho
1195
070744c Claudio Guimaraes dos Santos
1196
1197
074137b Gleiser Guedes Monteiro
074826c 'saias Miranda Rego
1198
081586k Monica Pierre Bastos
1199
109884g Erika Carneiro Horst
1200
072132d Elaine Barbosa Lima
1201
078220i Marcelo de Oliveira Aguiar
1202
1203
079984b Maria do Carmo Pereira Freire
1204
067102c Alcideia Novaes Smith
1205
107615c Adriana Cruz Vaz
1206
069410b Bianca Ribeiro Bezerra
107985c Ana Claudia Malheiros Berigo
1207
078397d Marcia A Furtado da Costa
1208
071528b Denise da Costa Pinto
1209
1210
108879i Claudia Cristina Giacomin
082334k Patricia Miranda Barbosa Leite
1211
1212
082840d Regina Carla de Oliveira Gouveia
1213
078388c Marcelo Vanderley M Sa Rangel
086115h Therezinha Mesquita Sant Anna
1214
1215
068012g Ana Maria Alves Pimenta
112024e Luzia Hilda Almeida de Souza
1216
1217
079543e Maria Celia S de Mello E Alvim
1218
114944b Susana Penes de O Malheiros
1219
068945c Antonio Carlos Dias
1220
085889e Tania Wiltshire Soares
1221
076985k Liege Tereza Rodrigues da Silva
1222
0729491 Ester Bitencourt Licurgo
1223
072447g Eliane Tavares Braz Neto
1224
114865f Sonia Maria Farias
1225
073202d Fatima Cristina W de Figueiredo
1226
080048k Maria Elizabeth de Souza E Silva
1227
111012d Joalice Sophia Figueiredo Cola
1228
108051] Ana Maria Femandes de Araujo
082101j Odorico Sergio de O Vieira
1229
1230
085810] Tania Florido de Souza
1231
080561a Maria Valeria da Cunha Jorge
1232
075980g Jose Luiz de Lima Andrade
1233
075369f Joanna D Are B Bastos Ferreira
115142d Valeria Madureira Rangel
1234
1235
110209g Francisco Hilario Pinotti
1236
077028a Lilian Correa Baptista
1237
076813d Lelia Maria dos Santos
108641i Carlos Alberto Rezende Alvarenga
1238
108265g Aneris Pauzen Ferreira
1239
113027e Marize Paiva G G Martins Alves
1240
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
11117756

613703
63638621
70293865
663691
74275355
781834
66418
72956238
78052933
798573
73331977
689005
1843914
62108030
88664180
1005452
775076
96014873
3422266
810344
17278490
20180584
817064
92628
1865627
2213976
5088
3077438
813792561
3193485
384940
31182538
1027150
44142198
40487
65561896
71348088
48447890
52670601
59181602
69145506
58924937
60914918
67995118
66138538
83212266
71014682
1044950
72980956
80923352
104978473
76892827
1174845
81951220
71
82762980
89333066
938515
100619477
92844422
92426824
2363044
2582691
214217
103802500
1024886
4370220
283018
29360278
36143238
32383713
758741
893665012
46185807
486064
2196843
54163753
5107213
63644231
377592
98345838
526761
634208
62772157
546319
66913260
593190
632135

363
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
13i2
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
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109255i Delenir Maria Defendente
075362c Joana Darc Batista de Oliveira
0743 17d Helena Andrea de Lima
087165f Yvonete Bazbuz da Silva
077112a Livia Fortes da Costa
111930i Ludnardo Alves Furtado Pinto
114449c Ruth Rocha Pereira Vicente
113067f Marlene Fernandes da Cruz
085565a Sonia Regina de F G Magalhaes
0687411 Angela de Oliveira Raquete
114555b Santos dos Reis Castro
1.14901f Soraya Caldeira Brant
112191b Marcia Christina de Azevedo
081183k Mauricio Jose B R Guimaraes
083853g Rosa Maria Coo Moledo
081212c Mauro Cesar Alves dos Santos
079098j Marcos Antonio de Moraes Santos
0739606 Gilvana Mendes dos Anjos
1 151 63 a Valmir Alvarenga
111549c Larissa Gava
069661e Carlos Augusto de S Goncalves
108068e Ana Mariza Gomes
109387d Divino Vaz de Sousa
070665g Claudia Tavares de Oliveira
072897e Erica Pessoa de Pina
078425e Marcia Araujo de Paula Pinto
0775076 Lucieni Pereira da Silva
074407e Heloisa Helena Rocha Dantas
078162j Marcelo Aurino dos Santos
068534d Andrea Fernandes da Silva
0715261 Denise da Costa Guitti
0766451 Lara Spena de Souza
067533h Aline Siqueira Silva
076602b Kissila de Souza
086428g Vanessa de Oliveira da Silva

569584
4158069
70933247
70921234
75753756
671736
769271
354803
68771054
111146650
3434619
4242030
677753.
70710934
72904717
439389
77362507
54781158
856103
805498
96699244
979006
1035945
81722803
77162071
80050701
85658441
81252686
105162390
89692743
95985990
91056119
90702168
95169694
98152655

100
100
76
83
68
82
80
100
88
99
100
100
100
80
100
100
100
100
100
100
56
100
100
97
100
100
100
100
100
100
83
100
100
100
99

1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363

TANTA HEINE

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONVITE N9 11/98
A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados
que às 15 horas do dia dezenove de março de 1998, na Rua Acre, n° 80, 15°
andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, serão recebidos os envelopes contendo
propostas comerciais, referentes ao Convite em epígrafe que trata da
contratação de empresa especializada para conserto de cadeiras e
poltronas pertencentes a este E. Tribunal. O certame será regido pelas
disposições da Lei n° 8.666/93 alterada pela lei n° 8.883/94, suas
alterações posteriores e as condições estabelecidas no Edital e seus
anexos.
O Edital, seus anexos e informações adicionais poderão ser obtidos
no endereço supracitado, de 12 h. às 17 h.

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

ESPÉCIE: Termo Aditivo Primeiro ao Contrato n° 212/97. CONTRATANTE: Tribtmal Regional Federal
da 4' Região. CONTRATADA: Wohnar Ar Condicionado Ltda. OBJETO: Reequillbrio econômico-financeiro e aheração dos itens 11.1 e 11.2, da Cláusula XI do contrato originário, de acordo com as justificativas de fi.s, e conforme o artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei n° 8.666/93. VALOR: R$ 1.650,00 (um mil
seiscentos e cinqüenta reais) mensais pelos serviços de manutenção preventiva, e RS 1.800,00 (um mil oitocentos reais) pela retifica completa do compressor 10TR_ VIGÊNCIA: De 01.03.98 a 31.12.98. PROàSSO ADMINISTRATIVO N° 98.30.00308-6. DATA DE ASSINATURA: 27.02.98.

(Of. n9 178/98)

5' Região
EXTRATOS DE CONTRATOS
ESPÉCIE Contrato de concessão de uso de espaço destinado a funcionamento de Restaurante e Lanchonete.
CONTRATANTE: Tribunal Regional Federal de 5' Região. CONTRATADA: SKILLU'S -RESTAURANTE LTDA. OBJETO:
concessão de uso de bem público, do espaço reservado para restaurante, e dos equipamentos a este incorporados, na Sede
do Contratante, objetivando a comercialização de refeições e lanches aos Srs, Juizes e Servidores do Contratante, em
quantidade média de 300 (trezentas) refeições por dia. FUNDAMENTO LEGAL. Concorrência Pública n° 01/97-CEL V. com
fundamento no art 24, V, da Lei n° 8.666/93 Valor estimado do Contrato para o exercício de 1998: RS 1.134.000,00 (hum
milhão, cento e trinta e quatro mil reais). DATA DE ASSINATURA: . 06.03.98. PRAZO- DE VIGÊNCIA: de 06.03.98 à
05032001. ASSINAM: Jamiton José de Oliveira, Diretor da Secretaria Administrativa e Ténia Beatriz Konrad, S6cia do Ski7lu's
Restaurante Ltda.
ESPÉCIE Contrato de Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Tribunal Regional Federal da 5. Região. CONTRATADA:
SERRARIA OPERÁRIA LTDA. OBJETO confecçéfo e instalação de estantes fixas para o Contratante. FUNDAMENTO
LEGAL. Tomada de Preços n° 02/98-CEL III, com fundamento na Lei n° 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa
de Trabalho n° 02007002149000001 e Elemento de Despesa n° 3490.39. EMPENHO: Estimativo n° 98NE00208, 4atodo de
04.03.98, no valor de RS 118.768,00(cento e dezoito mil setecentos e sessenta e oito reais). Valor do contrato: RS 118.768,00 •
(cento e dezoito mil setecentos e sessenta e oito reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: de 04.03.98 à 12.05.98. DATA DA
ASSINATURA. 04.03.98. ASSINAM: Janilton José de Oliveira, Diretor da Secretaria Administrativa e Edilberto António Copos
Gouveia, Diretor da Serraria Operária Ltda.

EXTRATO DE TERMO ADMVO
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo co Contrato de Prestação de Serviços. CONTRATANTE: Tribunal Regional
Federal da 5 Região. CONTRATADA: CONSTRUTORA CARVALHO BARROS L7DA.08JETO: realização de
serviços extras ao Contrato original, bem como a substituição de ser/iças, nos limites do ark 65, parágn3fo
primeiro da Lei n°8.666/93. FUNDAMENTO LEGAL: solicitação da Contratada e autorização da Diretoria Geral do
Contratante. DATA DE ASSINATURA: 26.02.98. VIGÊNCIA: a partiida data de sua assinatura.ASSINAM: Janilton
José de Oliveira, Diretor Administrativo e Frederico Sérgio M. do Rego Barros, Sócio da Construtora Carvalho
Barros Ltda..

(Of. n9 79/98)

Justiça Federal
Seção Judiciária de Alagoas
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ESPÉCIE:PROCESSO ADMINISTRATIVO N'JF/SA-003/JAN/98.OBJETO:assinaturas de Diários Oficiais.
FAVORECIDA.IMPRENSA NACIONAL.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:art.24,inciso VIII, da Lei n° 8.666/93.NOTA DE
EMPENHO N' 98NE00024. VALOR: RS 10.098,66.AUTORIZAÇÃO:Em 12.01.98, pelo Dr.Paulo Roberto de Oliveira Lima
- Juiz Federal Diretor do Foro.
(Of.. n9 4/98)

TOMADA DE PREÇOS N9 1/98
A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que, às 15 horas do
dia treze de abril de 1998, na Rua Acre, n° 80, 15° andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, serão
recebidos os envelopes "A" , "B" e "C" contendo Documentos de Habilitação, Propostas Técnicas
e Propostas Comerciais, respectivamente, referentes à licitação em epígrafe que trata da
contratação de empresa especializada em serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva
de hardware, do parque de equipamentos deste E.Tribunal, com alocação de técnico e cobertura
total de peças de reposição. O certame será regido pelas disposições da Lei n° 8.666/93 e suas
. modificações posteriores. O custo do Edital é de R$ 4,00 (quatro reais) cujo comprovante de
pagamento (DARF) deverá ser entregue à Comissão de Licitação quando da retirada do Edital.
Informações adicionais poderão ser obtidas no endereço supracitado de 12 às 17 h.

Seção Judiciária do Amapá
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Adnúnistrativo n°049/98. OBJETO: Aquisição de material elétrico. FIRMA: S. S. Achi Com. Rep. Ltda - Me. VALOR:
R$516,00 (quinhentos e dezesseis reais). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inc. 1/, da Lei 8.666/93- e suas alterações.
DECLARAÇÃO DE DISPENSA. em 06.03.98, pelo Dr. Raimundo Nonato Sousa da Costa, Diretor Administrativo.
RATIFICAÇÃO. em 06.03.98, pelo Exmo. Sr. Juiz Federal Diretor do Foro, Dr. Marcelo Dolzany da Costa.
(O f . n9 158/98)

Seção Judiciária Ou x-Lulazonas

Rio de Janeiro, 6 de março de 1998 •
FRANCISCO LUIS DUARTE
Presidente da Comissão
(Of.. n9 124/98)

4' Região
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DO CREDENCIAMENTO N9 3/98
Espécie: Termo de Credenciamento n° 03/98, celebrado entre a Justiça Federal de 1" Instância/Seção Judiciária do Estado do
Amazonas e a Dr'. Denise Inês Pinheiro Silva; Objeto: Prestação, pela credenciada, de serviços médicos aos servidores desta
Seccional; Modalidade de Licitação: Inexigivel, art. 25, Caput. da Lei n° 8,666/93; Dotação Orçamentária: Programa de
Trabalho - 02.075.0428.2004.0005; Elemento de Despesa - 349039; Nota de Empenho: 98NE00033. Vigência: 12 meses, de
13.03.98 a 12.03.99. Data da assinatura: Em 05/03/98; Signatários: Pela Justiça Federal. Dr' Maria Lúcia Gomes de Souza,
.111172 Federal Diretora do Foro: pela Credenciada, De*. Denise Inês Pinheiro Silva.

(Of.. n9 108/ i2
ESPÉCIE: Termo Aditivo Primeiro ao Contrato n° 012/98. CONTRATANTE: Tribunal Regional Federal
da 4' Região. CONTRATADA: Servsul Engenharia Ltda. OBJETO: Alteração da Cláusula VII - Do Preço, item 7.1, do Termo Original, tendo em vista a retificação da Ata de Abertura e Julgamento das Propostas, passando a redação a ser a seguinte: " 7.1. Pela execução do objeto deste-contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 320,80(trezentos e vinte reais e oitenta centavos)." DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA' Programa de Trabalho . 02007002149000003 - Reparos, Reformas e Adaptações de Imóveis, Natureza da Despesa 349039 - Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica. NOTA DE EMPENHO N° 98NE00368, datada de 040398. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 98.30.00416-3. DATA DE ASSINATURA: 04.03.98.

(Of. n9 176/98)

Seção Judiciária da Bahia
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 145/98. OBJETO: Renovação-de 01 (uma) assinatura da Legislação Informatizada Saraiva LIS, com vigência a partir do n°26 (fevereiro/98), à SARAIVA S. A. LIVREIROS EDITORES. PROGRAMA
DE TRABALHO. 02007002149000001. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 459052. FUNDAMENTO LEGAL:
Art 25, inciso I, da Lei n° 8.666/93. VALOR. R$ 763,00 (setecentos e sessenta e três reais). DECLARAÇÃO
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: Em 05/03/98, por Maria do Carmo Vieira Gomar - Diretora da
Secretaria Administrativa. RATIFICAÇÃO: Em 05/03/98, pelo Dr. Wilson Alves de Souza - Juiz Federal Diretor
do Foro.
(Of.. n9 50/98)
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Seção Judiciária do Distrito Federal
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo n °1336/97-SECAD./Contratante: Justiça Federal de Primeira
Instância - Seção Judiciária do Distrito Federal./Contratada:Ingrid
Rocha. Comunicações Ltda../Espécie: Termo Aditivo n° 01/98 ao Contrato
k . 03 /97./Objeto:prorrogação do Contrato n° 03/97 por 12 (doze)
I
meses./FUndamentação
Legal: artigo 57,incisos II da Lei n° 8.666/93,de
:21/06/93, alterado pela MP 1.531-15, de 05 de fevereiro de
1998./Vigência: fica prorrogada até 18 de fevereiro de 1999./Data da
ássinatura:19 de fevereiro de 1998./Assinam: Dr. César Augusto Baptista
de Carvalho, pela Justiça Federal de Primeira Instância - Seção
judiciária do Distrito Federal e Sr^.Ingrid Moraes de Souza Rocha, pela
1Contratada.
kOf. n9 30/98)

Seção Judiciária do Espirito do Santo
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo n° 001/98 ao Contrato de fornecimento de tiquetes combustível. Processo n° 1 .810/OUT/97-E0F. Objeto.: acréscimo de
01 cota de coebustivel, correspondente
ao percentual de 14,73t da quantidade contratada, representando um acréscimo de R$ 190,00 ao valor
mensal e de R$ 3.280,00 ao valor global do contrato de origem. Fundamentação: Parágrafo 1° do Artigo 65, da Lei n° 8.666/93. Vigência: a
partir da assinatura. Data de Assinatura: 04/03/98. Contratante: Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do Espírito Santo. Contratada: Cheque Service S/C Ltda. Crédito Orçamentário: Programa
de Trabalho: 02 007002149000001 (540641); 'Elemento de Despesa: 349039.00
Empenho: 98NE00016. Data do Empenho: 20/01/98. Signatários: Antonio
Ivan Athé, MM. Juiz Federal Diretor do Foro, pela Contratante. Atilib
fabris Filho e Fabienne Coutinho, pela Contratada.
(Of. n9 133/98)

SEÇÃO 3

20/701, Rio de Janeiro, RJ, entre 10:00 e 17:00 h. Tel
- Ramal 210(telefax).

(Of. n9 10/98)

365

(021)240-2.401

JOSÉ RICARDO DE M.EBRAICO
Suoervisor de Sacão de Acoio ã Licitação

Seção Judiciária de São Paulo
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
a)PROC. N° 0181/fev/98-NUFO; b)INTERESSADO: CTBC - Cia. Telefônica da
Borda do Campo; c)OBJETO: Habilitação de 3(três) linhas telefônicas;
d) VALOR MENSAL ESTIMATIVO: R$600,00;- e)FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25,
"Caput" da Lei 8.666/93; f) ASSINAM: Agilberto de L. Figueiredo
Santos, Assessor de Licitações da Presidência do TRF da 3' Região, e
Dr. Marcelo Mesquita Saraiva, Diretor do Foro da Justiça Federal de
Primeira Instância, ratificando-.
a)PROC. N° 0 188/mar/98-NUFO; b)INTERESSADO: NOVA ALVORADA EDIÇÕES
LTDA; c)OBJETO: Renovação de assinatura da revista Ciência Jurídica,
para o ano de 1998; d) VALOR: R$1.920,00; e)FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25,
inciso I da Lei 8.666/93; f) ASSINAM: Agilberto de L. Figueiredo
Santos, Assessor de Licitações da Presidência do TRF da 3' Região, e
Dr. João Carlos da Rocha Mattos, Diretor do Foro em exercício da
Justiça Federal de Primeira Instância, ratificando.
a)PROC. N° 0189/mar/98-NUFO; b)INTERESSADO: ALPINA EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA; c)OBJETO: Aquisição e montagem de enchimentos de
contato e distribuidores de água do sistema de ar condicionado do
Fórum Pedro Lassa; d) VALOR: R$9.002,16; e)FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25,
inciso I da Lei 8.666/93; f) ASSINAM: Agilberto de L. Figueiredo
Santos, Assessor de Licitações da Presidência do TRF da 3' Região, e
Dr. João Carlos da Rocha Mattos, Diretor do Foro em exercício da
,Justiça Federal de Primeira Instância, ratificando.

Seção Judiciária de Goiás

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE N° 1/98
OBJETO: fornecimento diário de água mineral em garrafões de 20 litros.
BATA DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 23/03/98, às 14 horas,
LOCAL: Edifício-Sede da Justiça Federal-GO, situado na Rua 19 n* 244,
Centro, Goiânia-GO.
CARTA CONVITE: Poderá ser .adquirida no endereço mencionado no item
anterior, nos dias úteis, das 12 às 18 horas.
INFORMAÇÕES: Telefone (062)226-1636.

Contratante: Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária
do Estado de São Paulo; Fundamento Legal: Inc. II do Art. 24 da Lei
8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho
02 .007.0021.4900.0001; Elemento de Despesa: 3490,30_01; Contratados-:
a) AUTO POSTO COCKPIT LTDA.; Objeto: Fornecimento de combustíveis para
o Fórum de Piracicaba; Proc. n° 0182/mar/98-NUFO; Valor: R.$ 1.590,00;
Nota de Empenho n° 98NE00418 de 04/03/98.
b) ALBINO & GUARNIERI LTDA.; Objeto: Fornecimento de combustíveis para
o Fórum de Araçatuba; Proc. n° 0 1 7 5/fev/98-NUFO; Valor: R$ 1.063,92;
Nota de Empenho n° 98NE00399 de 27/02/98.
(Of. n9 22/98)

Goiânia, 9 de março de 1998,
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Seção Judiciária de Tocantins

(Of. n9 153/98)

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Seção Judiciária de Minas Gerais
EXTRATO

DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade de Licitação. Contratante: Justiça Federal de Primeira
Instância - Seção Judiciária de Minas Gerais. Contratado: Imprensa Oficial do
Estado de Minas Gerais. OBJETO: renovação de três assinaturas completas e vinte
e cinco assinaturas do Caderno 2 (Tribunais) do jornal "Minas Gerais". n°. do
Processo: 0680/98-MG. Fundamento Legal: Art. 25, "Caput", da Lei 8.666/93.
Programa de Trabalho Resumido: 540641. Elemento de despesa: 3.4.9.0.39.01. Valor
Total: R$7.900,40 (sete mil e novecentos reais e quarenta centavos). Data da
assinatura: 05.03:98. Reconhecimento: Em 06.03.98, Frederico Guilherme Ruggio
Jr. - Diretor da Secretaria Administrativa. Ratificação: Em 06.03.98, por Maria
Luiza Vianna Pessoa de Mendonça - Juíza Federal Diretorado Foro, em exercício.

Termo de Credenciamento-n. 01/98; Credenciante: Seção Judiciária do Estado do Tocantins, CGC-MF n. 03.658.507/0003-97:
credenciado: Clinica de Fisioterapia e Reabilitação S/C, CGC 01.939.754/0001-74; Objeto: prestação de serviços fisioterápicos;
Fundamentos: P.A.u. 0711/93-TRF/I° Região, Lei 8666/93, art. 25. Lei 8880/94; Dotação orçamentária: 98NE00046; vigéncia: 24
mese% signatários: Juiza Federal Daniele Maranhão Costa Calixto, Diretora do Foro, pelo credenciante; Dra. Leni Miguel Amorim,
pela credenciada, em 03/03/98.

(Of. n9 166/98)

Tribunal Regional do Trabalho

1' Região
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

(Of. n9 60/98)

Seção Judiciária do Paraná
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 317/97-SA. OBJETO: Desfazimento de materiais diversos, classificados como

irrec u peráveis/antieconômicos. DOADOR: Justiça Federal - Seção Judiciária do Paraná. DONATÁRIO:
Prefeitura Municipal de Diamante do Sul. VALOR: R$ 5.178,23 (Cinco mil, cento e setenta e oito reais e
vinte e três centavos).FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, caput, da Lei n° 8666/93, c/c
Artigo 15 do
Decreto n° 99658/90 e item 2.1.3 da IN/TRFOR n°-401A-03. JUSTIFICATIVA: em 09 de março
de 1998,
por Andrea Reis, Diretora da Secretaria Administrativa. RATIFICAÇÃO: em 09 de março de 1998, por
Néfi Cordeiro, Juiz Federal Diretor do Foro.

(Of. n9 35/98)

Seção Judiciária do Rio de Janeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 3/98
Processo n9 130/fev/98 - EOF
Objeto: Aquisição de diversos materiais p/ instalação de
equipamentos de informática, para esta Seção Judiciária. Abertura:
27/03/98, às 14:00 h. Entrega de editais: Rua Alcindo Guanabara n°

Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 1 0 Região.
Contratado: Elevadores Sur S/A;
a) espécie:
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
de
Manutenção Preventiva e Corretiva
o Assistência Técnica
de
Elevadores do Prédio em Nova Iguaçu (Proc. TRT-SAF 30/96-98);
b) resumo do objeto: prorrogação do prazo de vigência contratual por mais
12 (doze) meses, com término em 31/01/99, bem como reajuste da quantia
mensal paga à contratada;
c) fundamentação legal: art. 57, II c/c art. 65, inciso II, alínea "d" da
Lei 8.666/93;
d) dotação orçamentária: P.T.02007002149000001, E.D 349039, do 0.G.U.;
e) Empenho Global: 98NE00086, datada de 27/01/98, no valor de R$ 6.238,35;
f) valor mensal: R$ 736,33;
g) assinam o instrumento o Sr. Oswaldo Teixeira Pavão, pela Contratante e
o Sr. Ricardo Mungard;
h) data de assinatura: 30/01/98.
Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 1 0 Região.
Contratada: Ritmar Comércio de Refeições Rápidas Ltda.
a) espécie:
Carta-Contrato (Proc. TRT-SAF 14/98);
b) resumo do objeto: fornecimento de produtos alimentioios, destinados à
preparação de pequenas refeições para os Excelentíssimos Senhores Juizes de
2 à Instãncia do TRT da l a Região;
c) fundamentação legal: art. 62, da Lei n° 8.666/93;
d) dotação orçamentária: P.T. 56.05.29, E.D. 349030, do 0.G.0.;
e) Empenho Global: 98NE00193, de 02/03/98 no valor de R$24.137,10;
f) assinam o instrumento o Sr. Oswaldo Teixeira Pavão, pela Contratante e
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o Sr. Joao Carlos Braga ;
g) data de assinatura: 02 /03/98 .
Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da l' Região.
Contratada : Toalheiros Real Ltda-.
a) especie:
Carta-Contrato (Proc. TRT-SAF 57/98);
b) resumo do objeto: locaçao de lençois , fronhas e toalhas para o Serviço
Medico do TRT da 1" Regiao;
c) fundamentação legal: art. 6 2 , da Lei n° 8.666/93;
d) dotação orçamentária: P.T. 02007002149000001, E.D. 349039, do 0.G.U.;
e) Empenho Global: 98NE00202, de 03/03/98, no valor de R$1.896,00;
f) valor mensal: R$ 158,00;
g) assinam o instrumento o Sr. Oswaldo Teixeira Pavão, pela Contratante e
a Sr. Maria de Fatima Teixeira Guedes de Lima ;
h) data de assinatura: 03/02/9R
(Of. n9

23/98)

3' Região
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
ESPÉCIE: -Termo de dredenciamento para prestação de serviços odontológicos celebrado entre o
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO e EDILAMAR BEATRIZ PRATES.
OBJETO: Prestação de serviços na área de Clínica Geral Odontológica e Dentistica Restauradora de
acordo com o Plano de Assistência Médico-Hospitalar, Psicossocial Odontológica deste Regional.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25 da Lei 8666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 560502 - 349036. NOTA
DE EMPENHO: 98NE00087 de 12 de janeiro de 1998. VIGÊNCIA: 12 meses, a partir de sua assinatura,
podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses. DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 1998.
SIGNATÁRIOS: Cláudia Fernandes Mantovani, por este Regional, e o credenciado, 98CI001
ESPÉCIE: Termo .de Credenciamento para prestação de serviços odontológicos celebrado entre o
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO e NEWTON JOSÉ DE LIMA. OBJETO:
Prestação de serviços na área de Clinica Geral Odontológica de acordo com o Plano de Assistência
Médico-Hospitalar, Psicossocial e Odontológica deste Regional. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25 da
Lei 8666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 560502 - 349036. NOTA DE EMPENHO: 98NE00 O 88 de 12 de
janeiro de 1998. VIGÊNCIA: 12 meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de
60 meses. DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 1998. SIGNATÁRIOS: Cláudia Fernandes
Mantovani; por este Regional, e o credenciado. 98CI002
ESPÉCIE: Termo de Credenciamento para prestação de serviços odontológicos celebrado entre o
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO e JOSÉ ALEXANDRE DE SOUZA SÁVIO.
OBJETO: Prestação de serviços na área de Endodontia de acordo com o Plano de Assistência MédicoHospitalar, Psicossocial e Odontológica deste Regional. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25 da Lei
8666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 560502 - 349036. NOTA DE EMPENHO. 98NE0009 O de 12 de
janeiro de 1998. VIGÊNCIA: 12 meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de
60 meses. DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 1998. SIGNATÁRIOS. Cláudia Fernandes
Mantovani, por este Regional, e o credenciado. 98CI003
ESPÉCIE: Termo de Credenciamento para prestação de serviços odontológicos celebrado entre o
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO e MARIA CRISTINA ANSELMO DE
ANDRADE. OBJETO: Prestação de serviços na área de Clinica Geral Odontológica de acordo com o
Plano de Assisténcia Médico-Hospitalar, Psicossocial e Odontológica deste Regional.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25 da Lei 8666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 560502 -349036. NOTA
DE EMPENHO: 98NE00094 de 12 de janeiro de 1998. VIGÊNCIA: 12 meses, a partir de sua assinatura,
podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses. DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 1998.
SIGNATÁRIOS: Cláudia Fernandes Mantovani, por este Regional, e o credenciado. 98C1005
ESPÉCIE: Termo de Credenciamento para prestação de serviços odontológicos celebrado entre o
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO e TALITHA CLAUDIA MEIRELES BIFANO.
OBJETO: Prestação de serviços na área de Clínica Geral Odontológica de acordo com o Plano de
Assistência Médico-Hospitalar, Psicossocial e Odontológica deste Regional. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Art. 25 da Lei 8666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 560502 - 349036. NOTA DE EMPENHO:
98NE00224 de 23 de janeiro de 1998. VIGÉNCIA: 12 meses, a partir de sua assinatura, podendo ser
prorrogado até o limite de 60 meses. DATA DA ASSINATURA: 20 de fevereiro de 1998. SIGNATÁRIOS:
Cláudia Fernandes Mantovani, por este Regional, e o credenciado. 98CI006
ESPÉCIE: Termo de Credenciamento para prestação de serviços médicos celebrado entre o TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO e SALUSTIANO PEREIRA DE ARAUJO. OBJETO: •
Prestação de serviços na área de Cardiologia de acordo com o Plano de Assistência Médico-Hospitalar,
Psicossocial e Odontológica deste Regional. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25 da Lei 8666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 560502 - 349036. NOTA DE EMPENHO: 98NE00104 de 12 de janeiro de
1998. VIGÊNCIA: 12 meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses.
DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 1998. SIGNATÁRIOS: Cláudia Fernandes Mantovani, por
este Regional, e o credenciado. 98CM001
ESPÉCIE: Termo de Credenciamento para prestação de serviços médicos celebrado entre o TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO e VIVIANNE APARECIDA ACCARINO GROBERIO.
OBJETO: Prestação de serviços na área de Ginecologia e Obstetrícia de acordo com o Plano de
Assistência Médico-Hospitalar, Psicossocial e Odontoiógica deste Regional. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Art. 25 da Lei 8666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 560502 - 349036. NOTA DE EMPENHO:
98NE00102 de 12 de janeiro de 2998. VIGÊNCIA: 12 meses, a partir de sua assinatura, podendo ser
prorrogado até o limite de 60 meses. DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 1998. SIGNATÁRIOS:
Cláudia Fernandes Mantovani, por este Regional, e o credenciado. 98CM002
ESPÉCIE: Termo de Credenciamento para prestação de serviços médicos celebrado entre o TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO e KARLA MATARELLI PEREIRA. OBJETO: Prestação
de serviços na área de Ginecologia e Obstetricia de acordo com o Plano de Assistência MédicoHospitalar, Psicossocial e Odontológica deste Regional. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25 da Lei
8666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 560502 - 349036. NOTA DE EMPENHO: 98NE00101 de 12 de
janeiro de 1998. VIGÊNCIA: 12 meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de
60 meses. DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 1998. SIGNATÁRIOS: Cláudia Fernandes
Mantovani, por este-Regional, e o credenciado. 98CM003
ESPÉCIE: Termo de Credenciamento para prestação de serviços médicos celebrado entre o TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIA° e HIRAN JACQUES DE OLIVEIRA MOTA. OBJETO:
Prestação de serviços na área de Ginecologia e Obstetrícia de acordo com o Plano de Assistência
Médico-Hospitalar, Psicossocial e Odontológica deste Regional. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25 da
Lei 8666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 560502 - 349036. NOTA DE EMPENHO: 98NE00096 de 12 de
janeiro de 1998. VIGÊNCIA: 12 meses, .ã partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de
60 meses. DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 1998. SIGNATÁRIOS: Rita de Cássia Velloso
Rocha, por este Regional, e o credenciado. 98CM004
ESPÉCIE: Termo de Credenciamento para prestação de serviços médicos celebrado entre o TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO e SÉRGIO KENDI MATSUURA. OBJETO: Prestação
de serviços na área de Eletroencefalografia, Neurocirurgia e Neurologia de acordo com o Plano de
Assistência Médico-Hospitalar, Psicossocial e Odontológica deste Regional. FUNDAMENTAÇÃO
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LEGAL: Art. 25 da Lei 8666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIÃ: 560502 - 349036. NOTA DE EMPENHO:
98NE00097 de 12 de janeiro de 1998. VIGÊNCIA: 12 meses, a partir de sua assinatura, podendo ser
prorrogado até o limite de 60 meses. DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 1998. SIGNATÁRIOS:
Claudia Fernandes Mantovani, por este Regional, e o credenciado. 98CM005
ESPÉCIE: Termo de Credenciamento para prestação de serviços médicos celebrado entre o TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO e NELSON LOUGON BORGES DE MATTOS.
OBJETO: Prestação de serviços na área de Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia de acordo com o
Plano de Assistência Médico:Hospitalar, Psicossocial e Odontológica deste Regional.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25 da Lei 8666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 560502 - 349036. NOTA
DE EMPENHO: 98NE00095 de 12 de janeiro de 1998, VIGÊNCIA: 12 meses, a partir de sua assinatura,
podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses. DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 1998.
SIGNATÁRIOS: Cláudia Fernandes Mantovani, por este Regional, e o credenciado. 98CM006
ESPÉCIE: Termo de Credenciamento para prestação de serviços médicos, de casal e familiar celebrado
entre o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO e PAULO CÉSAR ANTUNES
RIBEIRO. OBJETO: Prestação de serviços na área de' Endoscopia Digestiva, Gastroenterologia e
Clinica Médica de acordo com o Plano de Assistência Médico-Hospitalar, Psicossocial e Odontológica
deste Regional. FUNDAMENTAÇÃO-LEGAL: Art. 25 da Lei 8666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 560502
- 349036. NOTA DE EMPENHO: 9 8NE00093 de 12 de janeiro de 1998; VIGÊNCIA: 12 meses, a partir de
sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses. DATA DA ASSINATURA: 10 de
fevereiro de 1998. SIGNATÁRIOS: Cláudia Fernandes Mantovani, por este Regional, e o credenciado.
98CM007
ESPÉCIE: Termo de Credenciamento para prestação de serviços médicos celebrado entre o TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO e MÁRCIA SALVADOR GEO. OBJETO: Prestação de
serviços na área de Ginecologia (Video-Laporascopia) de acordo com o Plano de Assistência MédicoHospitalar, Psicossocial e Odontológica deste Regional. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25 da Lei
8666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 560502 - 349036. NOTA DE EMPENHO: 98NE00100 de 12 de
janeiro de 1998. VIGÊNCIA: 12 meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de
60 meses. DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 1998. SIGNATÁRIOS: Cláudia Fernandes
Mantovani, por este Regional, e o credenciado. 98CM00 9

ESPÉCIE: Termo de Credenciamento para prestação de serviços médicos celebrado entre o TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO e BERNARDINO GERALDO ALVES SOUTO.
OBJETO: Prestação de serviços na área de Clínica Médica, Eletrocardiografia e Preventivo - Câncer
Ginecológico de acordo com o Plano de Assistência Médico-Hospitalar, Psicossocial e Odontológica
deste Regional. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25 da Lei 8666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 560502
- 349036. NOTA DE EMPENHO: 98NE00220 de 23 de janeiro de 1998.
VIGÊNCIA: 12 meses, a partir de
sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses. DATA DA ASSINATURA: 10 de
fevereiro de 1998. SIGNATÁRIOS: Cláudia Fernandes Mantovani, por este Regional, e o credenciado.
. 98CM011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato 96CM274 celebrado entre este Tribunal Regional do Trabalho
da Terceira Região e WAGNER PESSOA ARTHUZO. OBJETO: Extensão da vigência do contrato até
15.12.98 e transferência das atribuições contratuais da Diretoria do Serviço de Desenvolvimento de
Recursos Humanos para a Diretoria da Secretaria de Saúde. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Promoção
TRT/SC 080/97. DATA DA ASSINATURA: 01.12.97. SIGNATÁRIOS: Rita de Cássia Velloso Rocha (pelo
TRT) e o credenciado. 97TA315.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato 96CM034 celebrado entre este Tribunal Regional do Trabalho
da Terceira Região e CANTIDIO COTTA DE FIGUEIREDO. OBJETO: Extensão da vigência do contrato
até 15.12.98 e transferência das atribuições contratuais da Diretoria do Serviço de Desenvolvimento de
Recursos Humanos para a Diretoria da Secretaria de Saúde. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Promoção
TRT/SC 080/97. DATA DA ASSINATURA: 01.12.97. SIGNATÁRIOS: Rita de Cássia Velloso Rocha (pelo
TRT) e o credenciado. 97TA331.
SEGUNDO TERMO ADITIVO ao contrato 97SR105 celebrado entre o Tribunal Regional do Trabalho da
Terceira Região e Conde - Construtora Daher Ltda. OBJETO: Realização de serviços complementares,
acréscimo no valor de R$ 83.759,38 e alteração do cronograma físico-financeiro. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Art. 65, parágrafos primeiro e terceiro, da Lei 8.666/93 e Proposição TRT/DSE-378/97. DATA
DA ASSINATURA: 26.12.97. SIGNATÁRIOS: Juiz Dárcio Guimarães de Andrade, Vice-Presidente, no
exercício da Presidência (pelo contratante) e Felipe Daher (pela contratada). 97TA851.
QUARTO TERMO ADITIVO ao contrato 96SR101 celebrado entre o Tribunal Regional do Trabalho da
Terceira Região e Tuma Rio Instalações Térmicas Ltda. OBJETO: Alteração do cronograma físico.
financeiro, ficando prorrogada a vigência do contrato até 31.03.98 e reajuste a partir de 01.10.97,
tomando-se por base o índice elaborado pela Abrava - Associação Brasileira de Refrigeração, Ar
Condicionado, Ventilação e Aquecimento. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso II, "d", da Lei
8.666/93 e Proposição TRT/DSE-377/97. DATA DA ASSINATURA: 23.12.97. SIGNATÁRIOS: Juiz Gabriel
de Freitas Mendes (pelo contratante) e Túlio Marcos Carneiro de Vasconcelos (pela contratada).
97TA852.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato 97LI007 celebrado entre o Tribunal Regional do Trabalho da
Terceira Região e Carlos José de Melo, representado pela Imobiliária Indaiá Ltda. OBJETO: Extensão
da vigência do contrato até 28.02.99 e manutenção dos valores locatícios atualmente praticados.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, parágrafo segundo, da Lei 8.666/93 e Promoção TRT/SC-013/98,
DATA DA ASSINATURA: 10.02.98. SIGNATÁRIOS: Juiz Gabriel de Freitas Mendes (pelo locatário) e
Imobiliária Indaiá Ltda (pelo locador). 98TA013
PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato 97SR114 celebrado entre o Tribunal Regional do Trabalho da
Terceira Região e Covisa - Construtora Vilas Boas Safar Ltda. OBJETO: Realização de serviços
complementares, acréscimo no valor de R$ 28.987,00 e extensão da vigência do contrato até 30.04.98.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, parágrafos primeiro e terceiro, da Lei 8.666/93 e Proposição
TRT/DSE-015/98. DATA DA ASSINATURA: 17.02.98. SIGNATÁRIOS: Juiz Gabriel de Freitas Mendes
(pelo contratante) e Jorge Siliman Safar (pela contratada). 98TA015.
SEGUNDO TERMO ADITIVO ao contrato 97L1004 celebrado entre o Tribunal Regional do Trabalho da
Terceira Região e Milton Dias, representado por Amo Imóveis S/C. OBJETO: Manutenção dos valores
locaticios atualmente praticados. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Promoção TRT/SC- 126/97. DATA DA
ASSINATURA: 19.01.98. SIGNATÁRIOS: Juiz Gabriel de Freitas Mendes (pelo locatário) e Ademir Moreira
de Oliveira (pelo locador). 98TA036.
QUARTO TERMO ADITIVO ao contrato 94SR006 celebrado entre o Tribunal Regional do Trabalho da
Terceira Região e Hexa Empresa Comercial Ltda. OBJETO: Extensão da vigência do contrato até
22.03.99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, parágrafo segundo, da Lei 8.666/93 e Promoção TRT/SC017/98. DATA DA ASSINATURA: 04.03.98. SIGNATÁRIOS: Juiz Gabriel de Freitas Mendes (pelo
contratante) e Maria do Socorro de Pinho Tavares (pela contratada). 98TA039.
QUARTO TERMO ADITIVO ao contrato 95SR012 celebrado entre o Tribunal Regional do Trabalho da
Terceira Região e Roque Placas Indústria e Comércio Ltda. OBJETO: Extensão da vigência do contrato
até 22.03.99 e manutenção dos valores atualmente praticados no período de 23.03.98 a 22.03.99.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, parágrafo segundo, da Lei 8.666/93 e Promoção TRT/SC- 018/98.
DATA DA ASSINATURA: 05.03.98. SIGNATÁRIOS: Juiz Gabriel de Freitas Mendes (pelo contratante) e
Roque António (pela contratada). 98TA047.
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RETIFICAÇÕES

No Extrato de Contrato 97SR105 celebrado entre o Regional do Trabalho da Terceira Região e Conda Construtora Daher Ltda, publicado no DOU do dia 22 de janeiro de 1998, Seção III, pág. 75, onde se lê:
"Juiz Dárcio Guimarães de Andrade", leia-se: "Juiz Gabriel de Freitas Mendes".
No Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 97SR105 celebrado entre o Regional do Trabalho da
Terceira Região e Conda - Construtora Daher Ltda, publicado no DOU do dia 22 de janeiro de 1998,
Seção III, pág. 76, onde se lê: "30.12.97", leia-se: "19.12.97" e onde se lê "Juiz Dárcio Guimarães de
Andrade", leia-se "Juiz Gabriel de Freitas Mendes".
(Of. n9 2 5 6/9 8)

4' Região
EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO N°: 981,1E40023. DATA DE EMISSÃO: 07101/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Mary Macksoud da Conceição. VALOR: R$ 7.13 8,45. PROGRAMA DE TRABALHO:
02007002149000001 NATUREZA DA DESPESA: 3490.36. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da
JCJ de Arroio Grande/RS, em decorrência do Contrato TRT n°27/97, Processo n°32.016/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40024. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE. Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Cleider Ferreira Vaz. VALOR: RS 6.366,05. PROGRAMA DE TRABALHO: 020070 02149000001.
NATUREZA DA DESPESA: 3490.36. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da JCJ de Bage/RS, em
decorrência do Contrato TRT n° 16/97, Processo n° 18.587/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40025, DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE. Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Francisco Vilas Suarez. VALOR: RS 24.701,04. PROGRAMA DE TRABALHO:
02007002149000001, NATUREZA DA DESPESA: 3490.36. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da
JCJ de Cachoeirinha/RS, em decorrência do Contrato TRT n°31/97, Processo n° 35.460/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40026. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
'4'. Região. CREDOR: Suzana da Cunha Mendes. VALOR: R$ 4.050,0 O. PROGRAMA DE TRABALHO:
02007002149000001. NATUREZA DA DESPESA: 3490.36. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da
JC.1 de Camaquã/RS, em decorrência do Contrato TRT n° 09/97, Processo n° 11,173/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40027. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da;
4'. Região. CREDOR: Roberto Mendes Gehling. VALOR: R$ 600,00. PROGRAMA DE TRABALHO: 02007002149000001.
NATUREZA DA DESPESA: 34 90.36. OBJETO: Despesa com pagamento de aluguel de sala junto ao prédio da JCJ de
Cmaquã/RS, em decorrência do Contrato TRT n° 10/97, Processo n° 11.173/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40028. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Faustino Pelencio Gomes. VALOR: RS 9.037,00. PROGRAMA DE TRABALHO:
02007002149000001. NATUREZA DA DESPESA: 34 90.36. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da
JCJ de Erechim/RS, em decorrência do Contrato TRT n°23/97, Processo n°30.837/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40029. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Lucilio Locatelli. VALOR: R$ 17.362,53, PROGRAMA DE TRABALHO: 02007002149000001.
NATUREZA DA DESPESA: 3490.36. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da JCJ de Frederico
Westphalen/RS, Processo n° 14.789/95.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40030. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Nery Saleske. VALOR: R$ 16.341,36. PROGRAMA DE TRABALHO: 02007002149000001.
NATUREZA DA DESPESA: 34 90.36. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da JC1 de ljui/RS, em
decorrência do Contrato TRT n°21/97, Processo n°26.020/97.
NOTA DE EMPENHO 14°: 98NE40031. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE. Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Enriete Viacelli Falcão. VALOR: RS 6,506,16. PROGRAMA DE TRABALHO: 02007002 149000001.
NATUREZA DA DESPESA: 3490.36. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da JCJ de Passo Fundo/RS,
em decorrência do Contrato TRT n° 20/97, Processo n°25.465/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40032. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE. Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Henrique Wemik Feter, VALOR: R$ 7.832,51. PROGRAMA DE TRABALHO: 02007002149000001.
NATUREZA DA DESPESA: 3490.36. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da JCJ de Pelotas/RS, em
decorrência do Contrato TRT n° 19/97, Processo n°23.989/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE4 0033. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE. Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Inilde Piva da Silva. VALOR: R$ 1.200,00. PROGRAMA DE TRABALHO: 0200700214900000I.
NATUREZA DA DESPESA: 3490.36. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da JCJ de Rio Grande/RS,
em decorrência do Contrato TRT n° 33/97, Processo n° 35.459/97.
NOTA DE EMPENHO hl': 98NE40034. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Nelson Kath. VALOR: R$ 16.473,00. PROGRAMA DE TRABALHO. 02007002149000001.
NATUREZA DA DESPESA: 3490.36. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da JeJ de Santo Angelo/RS,
Processo n° 50.083/95.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40035. DATA DE EMISSÃO. 07/01,98. EMITENTE. Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Wilson Zanardi. VALOR: R$ 1.680,00. PROGRAMA DE TRABALHO. 02007002149000001.
NATUREZA DA DESPESA: 3490.36. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da JCJ de São Borja/RS, em
decorrência do Contrato TRT n° 04/97, Processo n°3.637/97,
NOTA DE EMPENHO N°. 98NE40037. DATA DE EMISSÃO: 07101,98. EMITENTE. Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Angelo Fauri. VALOR: RS 9.731,04. PROGRAMA DE TRABALHO. 02007002149000001.
NATUREZA DA DESPESA: 3490.36. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da JC1 de Três Passos/RS,
Processam° 33.902/93.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40038. DATA DE EMISSÃO. 07101/98, EMITENTE. Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Jose Newton Zachert Bianchi. VALOR. R$ 3.294,60. PROGRAMA DE TRABALF[0.
02007002149000001. NATUREZA DA DESPESA: 34 90.36. OBJETO. Despesas com pagamento de aluguel do prédio da
JCJ de Uruguaiana/RS, Processo n°44.458/95.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE4 0039. DATA DE EMISSÃO: 07/01'98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Aldori Vargas. VALOR: R$ 3.850,00. PROGRAMA DE TRABALHO: 02007002149000001.
NATUREZA DA DESPESA: 3490.36. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da Jal de Sapiranga/RS, em
decorrência do Contrato TRT n°08/97, Processo n°7.573/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40040. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho 'da
4'. Região. CREDOR: Terezinha Gasparin Dalla Costa. VALOR: RS 40.561,20. PROGRAMA DE TRABALHO:
02007002149000001. NATUREZA DA DESPESA: 349 0.36. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio do
Depósito da Seção de Almoxarifado, localizado em Porto Alegre/RS, em decorrência do Contrato TRT n° 18/97, Processo n°
18.586/97.
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NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40061. DATA DE EMISSÃO: 07/01198. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
l' Região CREDOR' lirio Susin VALOR. R$ 3 718,74 PROGRAMA DE TRABALHO: 02007002149000001.
NATI I REZA DA DESPESA 1490 36 OBJETO . Despesas com pagamento de aluguel do prédio da JC1 de Passo Fundo/RS,
ern decorrência do Contrato TRT n° 20/97, Processo n°25.465/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40062. DATA DE EMISSÃO: 07 .01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4' Região CREDOR . Alberto Angelo Tagliari. VALOR. RS 3.718,74. PROGRAMA DE TRABALHO:
12007 002149000001 NATUREZA DA DESPESA 3490.36. OBJETO. Despesas com pagamento de aluguel do prédio da
1C.1 de Passo Fundo/RS, em decorrência do Contrato TRT n°20/97, Processo n°25.465/97.
VOTA DE EMPENHO N°: 98NE40067. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
1'. Região. CREDOR: Maria de Lourdes Maciel Szobot. VALOR: R$ 30.807,00. PROGRAMA DE TRABALHO:
'2007002149000001. NATUREZA DA DESPESA: 3490.36. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da
JCJ de Taquara/RS, em decorrência do Contrato TRT n°40/97, Processo n°40.360/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40071. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Adelmar Vargas. VALOR: RS 3.850,00. PROGRAMA DE TRABALHO: 02007002149000001.
NATUREZA DA DESPESA: 3490.36. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da JCJ de Sapiranga/RS, em
decorrência do Contrato TM' n°08/97, Processo n° 7.573/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40042 . DATA DE EMISSÃO: 07101/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: C.A. Oliveira & Cia. Ltda. VALOR: RS 7.910,64. PROGRAMA DE TRABALHO:
02007002149000001. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da
JCJ de Alegrete/RS, em decorrência do Contrato TRT n°41/96, Processo n°58.382/95.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40043 DATA DE EMISSÃO. 07101198. EMITENTE. Tribunal Regional do Trabalho.da
4'. Região. CREDOR: Imobiliária L. R. Goulan & Cia. Ltda.. VALOR: RS 16.291,44. PROGRAMA DE TRABALHO:
02007002149000001. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da
JCJ de Alvorada/RS, em decorrência do Contrato TRT n°41/97, Processo n°40.361/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40044. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Sindicato dos Empregados no Comércio de Carazinho. VALOR: R$ 7.600,00. PROGRAMA DE
TRABALHO: 02007002149000001. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel
do prédio da JCI de Carazinho/RS, em decorrência do Contrato TRT n°32/97, Processo n° 35.458/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40045, DATA DE EMISSÃO: 07/01/98, EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Meincol SA - Distribuidora de Aços. VALOR: RS 25.433,27. PROGRAMA DE TRABALHO:,
02007002149000001, NATUREZA DA DESPESA: 3490.39. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da
JCJ de Caxias do Sul/RS, em decorrência do Contrato TRT n° 12/97, Processo n° 10.213/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40046. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: NR Administração e Participações Ltda. VALOR: R$ 18.900,00, PROGRAMA DE TRABALHO:
02007002149000001. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da
JCJ de Lajeado/RS, em decorrência do Contrato TRT n°24/97, Processo n°30.835/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40047. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Rosário do Sul. VALOR: R$6.000,00,
PROGRAMA DE TRABALHO: 02007002 149000001. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39. OBJETO: Despesas com
pagamento de aluguel do prédio da JCJ de Rosario do Sul/RS, em decorrência do Contrato TRT n° 25/97, Processo n`
30.836/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40048. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Empreehdimentos Imobiliários Novo Triunfo Ltda. VALOR: R$ 1.640,10. PROGRAMA DE
TRABALHO: 02007002149000001, NATUREZA DA DESPESA: 3490.39. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel
do prédio da JCJ de Triunfo/RS, em decorrência do Contrato TRT n°08/96, Processo n° 1.199/96.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40049. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Herbigran Comércio Representações Ltda. VALOR: R$ 25.552,80. PROGRAMA DE TRABALHO:
02007002149000001 NATUREZA DA DESPESA" 3490 39. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio da
JCJ de Cruz Alta/RS, em decorrência do Contrato TRT n°38/96, Processo n°37.075/96.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40050. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Huski Corretora de Seguros Ltda. VALOR: RS 37.800,00. PROGRAMA DE TRABALHO:
02007002149000001 NATUREZA DA DESPESA: 3490 39 OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel do prédio do
Arquivo-Geral, localizado em Porto Alegre /RS, em decorrência do Contrato TRT n° 26/97, Processo n° 30,838/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40051. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Fundação dos Funcionários da Caixa Economica Estadual. VALOR: RS 77.533,14. PROGRAMA DE
TRABALHO . 02007002149000001 NATUREZA DA DESPESA: 3490.39. OBJETO: Despesas com pagamento de aluguel
do prédio das JCJs da Rua Miguel Couto, 301, em Porto Alegre/RS, Processo n°40.362/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40273. DATA DE EMISSÃO: 16/02/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Compuserv Informática Ltda.. VALOR: RS 8.004,34. PROGRAMA DE TRABALHO:
02007 0021490000014. NATUREZA DA DESPESA. 3490.39. OBJETO: Valor referente à prestação de serviços de
Manutenção de Equipamentos de Informática, em decorrência do Contrato TRT n°14952 Processo n° 15.467/95
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40081. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal. VALOR: R$ 4.000,00.
PROGRAMA DE TRABALHO . 02007002 14 9000004. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39. OBJETO: Valor referente .à
prestação de serviços de acesso às bases de dados do sistema de informação do Congresso Nacional - S1CON, cai
decorrência do Contrato TRT n°15/97, Processo n° 11.419/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40073. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4' Região CREDOR Empresa Portoalegrense de Vigilância Ltda. VALOR. R$ 158.949,35. PROGRAMA DE TRABALHO.
02007002149000001. NATUREZA DA DESPESA: 3490.37. OBJETO: Valor referente à prestação de serviços de
vigilància, em decorrência do Contrato TRT n°32/96, Processo n° 11.249/96.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40074. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4' Região CREDOR : EBV Limpeza, Conservação e Serviços Especiais Ltda. VALOR. RS 60.272,40. PROGRAMA DE
TRABALHO: 02007002149000001. NATUREZA DA DESPESA: 3490.37 OBJETO. Valor referente à prestação de
serviços de ascensoristas ,em decorrência do Contrato TRT n° 31,96, Processo n° 6.283/96.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40183. DATA DE EMISSÃO: 26/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
Região. CREDOR: Xerox do Brasil Ltda. VALOR: RS 985,92. PROGRAMA DE TRABALHO: 02007002 149000004,1
NATUREZA DA DESPESA: 3490.39 OBJETO. Valor referente à prestação de serviços de serviços de manutenção da
máquina envelopadora, modelo JDR X-1122, em decorrência do Contrato TRT n°34/97, Processo n°30.179/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40093. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da,
4'. Região. CREDOR: UNIMED RS - Federação das Cooperativas Médicas do Rio Grande do Sul Ltda. VALOR: RS1
950.000,00. PROGRAMA DE TRABALHO: 02075042820040005. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39. OBJETO: Valor
referente à cobertura de custos de serviços médicos e hospitalares, exames complementares e serviços auxiliares, em
decorrência do Contrato TRT n°2933, Processo n° 12.874/93.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40130. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Oracle do Brasil Sistemas Ltda. VALOR: R$ 16.004,70. PROGRAMA DE TRABALHO:
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02007002149000004. NATUREZA DA DESPESA. 3490.39. OBJETO. Valor referente à prestação de serviços de
manutenção para programas de computador n° M961158, em decorrência do Contrato TRT n° 4596, Processo n°32.021/96.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40127. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Oracle do Brasil Sistemas Ltda, VALOR: R$ 8.000,00. PROGRAMA DE TRABALHO:
02007002149000004. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39 OBJETO: Valor referente à licença de uso de programa de
computador e serviços, em decorrência do Contrato TRT n°42/97, Processo n°35369/97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40094. DATA DE EMISSÃO: 07/01/97. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Jato D'agua Serviços Empresariais e Temporários Ltda. VALOk: R$ 697.889,78. PROGRAMA DE
TRABALHO: 02007002149000001. NATUREZA DA 'DESPESA: 3490.37. OBJETO: Valor referente à prestação de
serviços de limpeza e conservação, em decorrência do Contrato TRT n°49/96, Processo n°22.913/96.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40134. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Elevadores Stlr S/A Indústria -e Comércio. VALOR: R$ 20.066,67. PROGRAMA DE TRABALHO:
02007002149000001. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39. OBJETO: Valor referente à prestação de serviços de
conservação e assistência técnica de eles adores, em decorrência do Contrato TRT n" 4597, Processo n°44.650.97.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40075 DATA DE EMISSÃO 0 7 '01/98 EMITENTE' _Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Interop Informática Ltda. VALOR: R$ 86.400,00. PROGRAMA DE TRABALHO:
02007002149000004. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39. OBJETO: Valor referente à prestação de serviços necessários
à execução do projeto que visa a tornar disponiveis, via intemet, as informações processuais e jurisprudenciais - Jus4net, em
decorrência do Contrato TRT n° 07/97, Processo n°43.407/96.
NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40082. DATA DE EMISSÃO: 0 7101'98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Edita Hewlett-Packard S.A. VALOR: R$ 8.028,00. PROGRAMA DE TRABALHO:
02007002149000004. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39. OBJETO: Valor referente à prestação de serviços de
manutenção (suporte de hardware) para o equipamento central HP PA RISC modelo-G-60, em decorrência do Contrato TRT
n°35/97, Processo n°14.667/97.
NOTA DE EMPENHO Isr: 98NE40083 DATA DE EMISSÃO* 07'01'98 EMITENTE* Tribunal Regronal do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Edisa Hewlett-Packard S.A. VALOR: R$ 5.940,00. PROGRAMA DE TRABALHO:
02007002149000004. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39_ OBJETO: Valor referente à prestação de serviços de
manutenção (suporte de software) para o equipamento central HP PA RISC modelo G-60, em decorrência do Contrato TRT
n°35/97, Processo n° 14.667/97.
NOTA DE EMPENHO N° . 98NE40128 DATA DE EMISSÃO* 0 7 '01'98. EMITENTE' Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Xerox do Brasil Ltda. VALOR: R$ 125.000,00. PROGRAMA DE TRABALHO:
02007002149000001. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39. OBJETO: Valor referente à prestação de serviços de
fornecimento de cópias reprogréficas;em decorrência do Contrato TRT n°38/97, Processo n°23.893/97.

adquirido nos dias úteis das 13 às 19 horas, na Av. Vasco da Gama, 846
- Rio Vermelho, até o dia 20 de março de 1998, e, a partir desta data,
no Centro Administrativo da Bahia, l' Avenida - Paralela. Informações
adicionais poderão ser obtidas pelo tel.: 335-7044 ou pelo telefax
334-0624 e após o dia 20/03/98, pelo tel.: 373-7084.
Salvador, 9 de março de 1998
SILENE MASCARENHAS DE SOUZA
Pr.. -idente da Comissão
Em exercício
(Of.. n9 6 0/9 8)

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N9 1/98
A Comissão Permanente de Licitação do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia toma público o resultado
do julgamento da fase habilitatória do certame em epígrafe. Foram inabilitadas as empresas: 1) Grajati
Empreendimentos e Representações Ltda., 2) Servelc Serviços de Limpeza e Conservação Ltda., 3)
People - Consultores em Recursos Humanos Ltda., 4) Alimp Conservação de Imóveis e Serviços Ltda., 5)
Concreta Assessoria Empresarial Ltda., 6) Bahia Brilho - Serviços Limpeza Ltda., 7) Tecnilar - Tec.
Especializada em Serviços do Lar Ltda., 8) Nascirel - Limpeza e Conservação Ltda., 9) Avasp Limpeza,
Manutenção e Terceirização Ltda., 10) SB Senna do Brasil, 11) SM Serviços Marítimos e Mão-de-Obra
Ltda., 12) Lemans Terceirização de Serviços Ltda., 13) CTS Transportes e Serviços, 14) Ação
Empreendimentos e Serviços Ltda., 15) Juaservice - Juazeiro Serviços de Limpeza e Conservação Ltda.,
16) Útil Asse.ssoria, Projetos e Serviços Ltda., 17) Contratec - Limpeza, Conservação e Manutenção Ltda.
e 18) Conservadora Santa Clara Ltda. Restaram, assim, habilitadas as empresas: I) Projel Planejamento, Organização e Pesquisas Ltda., 2) R.H. Consultoria de Pessoal e Mão-de-Obra Ltda., 3)
Prese - Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação Ltda., 4) Serlimpa - Serviços de Limpeza e
Conservação Ltda., 5)KM - Comércio e Serviços Ltda., 6) Contacto's Recursos Humanos Ltda., 7) Masp
Locação de mão-de-obra Ltda., 8) Predial Empreendimentos e Administrações Ltda., 9) Soares Lugo
Empreendimentos Ltda., 10) Flora Serviços e Paisagismo Ltda., 11) Organização Bahia Serviços de
Limpeza e Locação de Mão-de-Obra Ltda., 12) LASEV- Conservação de Imóveis e Serviços Ltda., 13)
Asul - Administração Subaé Manutenção e Limpeza Ltda., 14) JF - Serviços Gerais Ltda. e 15) Multserv
Comércio e Serviços Ltda. Autos com vista franqueada aos interessados.
Salvador, 9 de março de 1998
SIRLENE MASCARENHAS DE SOUZA

NOTA DE EMPENHO N°: 98NE40077. DATA DE EMISSÃO: 07/01/98. EMITENTE: Tribunal Regional do Trabalho da
4'. Região. CREDOR: Quattuor Informática Ltda. VALOR: R$ 8.000,00. PROGRAMA DE TRABALHO:
02007002149000004. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39 OBJETO: Valor referente à prestação de serviços de suporte
técnico na área de redes lógicas, abrangendo chamados telefônicos, suporte on-site e suporte à projetos/construções de
protótipos, em decorrência do Contrato TRT n° 17/97, Processo n° L.415/97.

Presidente da Comissão
Em exercício

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE N92 3/98

(Of. n9 966/98)

15'Região
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PL n° 001/96. Locatário: TRT. Locadora: Jamile Bagdadi Barcellini. Objeto . Reembolso do
IPTU/98 do imóvel que abriga o FT de S. José dos Campos. Valor: R$ 4.121,93. Classificação da
despesa: 02.007.0021.4900.0001.3490.39.00. Lei Orçamentária: Lei 9598/97. Fundamento Legal: Lei
8666/93, artigo 25, caput. Reconhecimento/Ratificação: Harumi Kuratomi, Diretor da Secretaria
Administrativa e Mário Sérgio Peralva, Diretor-Geral, em 26/02/98.
Processo:

n° 003/97. Locatário: TRT. Locador: Álvaro Mendonça. Objeto: Reembolso de seguro
contra incêndio do imóvel que abriga a Secretaria de Saúde do TRT, período de 29/01/98 a 27/01/99.
Valor: R$178,59. Classificação da despesa: 02.007.0021.4900.0001.3490.39.69. Lei Orçamentária: Lei
9598/97. Fundamento Legal: Lei 8666/93, artigo 25, caput. Reconhecimento/Ratificação: Harumi
Kuratomi, Diretor da Secretaria Administrativa e Mário Sérgio Pe^rava, Diretor-Geral, em 26/02/98.

A Comissão Permanente de Licitação do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia torna público o resultado
do julgamento da fase de proposta do certame em epígrafe. Foram desclassificadas as empresas: a)
LABOQUÍMICA Comércio e Representações Ltda., quanto ao item 13,1)) HOSPM_ED Comércio e
Repres. Mat. Médico-Hospitalar Ltda., quanto ao item 13, c) JAT - Equipamentos Médicos e
Odontológicos Ltda., quanto aos itens 5 e 7. Os itens 4, 8, 9 e 14 não foram objeto de cotação. Sagraramse vencedoras as seguintes empresas: a) HOSPMED Comércio e Representação de Material Médico
Hospitalar Ltda., nos itens 1 e 11, b) GALMED Comercial de Produtos Hospitalares Ltda., nos itens 2 e
13, c) JAT - Equipamentos Médicos Odontológicos Ltda., nos itens 3 e á, d) MEDIODONTO Comércio e
Representações Ltda., nos itens 5 e 7, e e) LABOQUIMICA Comércio e Representações Ltda., nos itens
10 e 12. Autos com vista franqueada aos interessados.

Processo: PL

Salvador, 9 de março de 1998
SIRLENE MASCARENHAS DE SOUZA .
Presidente da Comissão
Em exercício
(Of. n9 62/98)

(Of. n9 250/98)

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

24' Região

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Segundo termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de engenharia e construção civil, que entre si
fazem o Tribunal Regional do Trabalho da 24' Região e a Empresa Opus Engenharia Ltda.
Objeto: Prorrogação do prazo de conclusão/entrega da obra do edifício-sede da Junta de Conciliação e Julgamento de
Mundo Novo. (Processo TRT n° 4.05 1/97).
Data da Assinatura: 27/2/98
Assinam: pelo TRT-24° Região, Oswaldo Barbosa de Almeida, Diretor-Geral, e, pela contratada, Mauro Emesto
Cance, Empresa Opus Engenharia Ltda.
Espécie: Segundo termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de engenharia e construção civil, que entre si
fazem o Tribunal Regional do Trabalho da 24° Região e a Empresa Opus Engenharia Ltda.
Objeto: Prorrogação do prazo de conclusão/entrega da obra do edificio-sede da Junta de Conciliação e Julgamento de
Nova Andradina. (Processo TRT n°4.051/97).
Data da Assinatura: 27/2/98
Assinam: pelo TRT-24° Região, Oswaldo Barbosa de Almeida, Diretor-Geral, e, pela contratada, Mauro Ernesto
Cance, Empresa Opus Engenharia Ltda.
(Of. n9 241/98)

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

PARTES: a União, através do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, e a Empresa
Aldeota Locação e Turismo Ltda. OBJETO:locação de veículos. VALOR DA DIÁRIA
R$ 60,80 (sessenta reais e oitenta centavos). RECURSOS: dotação consignada no
vigente Orçamento Geral da União, Nota de Empenho 98NE000150. ASSINAM: pelo
TRE-CE, José Humberto Mota Cavalcanti, Diretor Geral e , pela CONTRATADA,
Diosito Morais Cavalcanti, representante legal. DATA: 06/03/98.SECAO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS.
(Of.. n9 1.122/98)

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Contratos de prestação de serviços telegráficos e telemáticos e de prestação de serviços múltiplos
Contratante: A União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Contratada: Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos. Data de Assinatura: 04.02.98. Signatários: Dra. Mana Ides de Oliveira Cavaignac,
Diretora-Geral do TRE/MA e o Sr. Paulo Roberto Lobo da Rocha, Diretor Regional/DR/MA e o Sr. Pedro Ivo de
Carvalho Viana, Gerente Comercial/DR/MA.
(of. n9 72 7/9 8)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 1/98

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

A . Comissão Permanente de Licitação do Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia torna público que se reunirá no dia 30 de março de 1998, às 9h,
na sede deste Tribunal, que à esta época estará situado no Centro
Administrativo da Bahia, 1" Avenida - Paralela, a fim de proceder
licitação, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, para a aquisição de
filmes de sais de prata. O Edital, em sua íntegra, poderá ser

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo n° 24-.567/97i Espécie: -Contrato de Garantia n° 029/98;
Contratante: TREPIG; Contratada: CS Indústria Eletrônica Ltda; Objeto:
garantia a materiais permanentes de informática; Fundamento Legal:
Convite n° O52-SC/97; Valor Total: R8 2.613,96; Vigência: 01(um) ano
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29/01/98 a 28/01/99; Assinatura: 29/11/98; Signatários: Elizabeth
Rezende - Diretora Geral, p/ Contratante e Roberto Fontanella Fagundes,
p/ Contratada.
Processo n° 34.737/97; Espécie: Contrato de Garantia n° 021/98;
Contratante: TRE/MG; Contratada: Printer Projetos e Construções Ltda;
Objeto: garantia a serviços de pintura das novas instalações da CMP;
Fundamento Legal: Convite n° 072-CM/97; Valor Total: R$ 9.198,90;
Vigência: 01(um) ano, de 23/O1/98 a 22/01/99; Assinatura: 23/01/98;
Signatários: Elizabeth Rezende - Diretora Geral, p/ Contratante e
Marcus Cabral Araújo Silva, p/ Contratada.

Seções I e II e VALOR TOTAL: R$ 4.089,22 (quatro mil oitenta e nove
reais e vinte e dois centavos), leia-se: OBJETO: contratação de três)
assinaturas do Diário Oficial da União, Seção I, uma da Seção II, duas
da Seção III e três do Diário da Justiça da União, Seção .1 e uma da
Seção II; VALOR TOTAL: R$ 7.598,28 (sete mil quinhentos e noventa e
oito reais e vinte e oito centavos).
(Of. n9 80/98)

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo n° 34.285/97; Espécie: Contrato de Garantia n° 020/98;
Contratante: TRE/MG; Contratada: Estrutural Estruturas Metálicas Ltda;
Objeto: garantia a serviços de reparos nos telhados, esquadrias e
portões metálicos do Centro de Apoio; Fundamento Legal: Convite n° 076CPL/97; Valor Total: R$ 18.200,00; Vigência: 01(um) anó, de 21/01/98 a
20/01/99; Assinatura: 21/01/98; Signatários: Elizabeth Rezende Diretora Geral, p/ Contratante e Daniel Anderson de Rezende Machado,
p/ Contratada.
(3f. n9 1.094/98)
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 2/98

Processo n°, 1.533198.. Objeto: Aquisição de um chassi e de uma carroccria para ônibus urbano. A
Comissão Permanente de Licitação comunica que, em virtude de alteração no objeto da licitação, foi
cancelada.a data de abertura publicada no Diário Oficial de 12.02.98, Seção III. pag. 84, e elaborado nove
, edital. A documentação e a proposta deverão ser protocolizadas na Seção de Protocolo Geral do TRE,MG.
até as 08h45min(oito horas e quarenta e cinco minutos) do dia 30/03198, em envelopes fechados e
separados. Os envelopes-contendo,a documentação serão abertos às 09h (nove horas) do mesmo dia. Os.
envelopes contendo as propostas serão abertos no dia 22/04/98, às 09h (nove horas). A integra do edital e
informações encontram-se à disposição dos interessados na Seção de Compras do TRE 1•Iti. Av. Prudente
de Morais. 320, Cidade Jardim, de 08 às 17 horas.

Protocolo n° 1319/98- TFtE/PR - FUNDAMENTO LEGAL: Art.25, "caput", da Lei 8.666/93. AUTORIZAÇÃO:
Secretaria de Administração em 04.03.98. RATIFICAÇÃO: Diretor Geral da Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, em 07.03.98. OBJETO: Inscrição das servidoras Cláudia Rocha Fortes de Sá e Beatriz
Rodrigues de Melo Villela no Curso de Licitações e Alteração de Contratos Administrativos. EMPRESA: 'URUÁ
CURSOS. VALOR: R$ 420,00 - ELEMENTOS: 34.90.3 9.48 - Serviços de Seleção e Treinamento do Programa
deTrabalho 02.007.0021.4900.0002 de Capcs-itu de Recursos Humanos.
Protocolo n° 12232/97 - TRE/PR - FUNDAMENTO LEGAL: Art.25, "caput", da Lei 8.666/93, AUTORIZAÇÃO:
Secretaria de Administração em 03.03.98. RATIFICAÇÃO: Diretor Geral da Secietteia do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, em 06.03.98. OBJETO: Despesas com serviços de atualização e manutenção do sistema
Forponto, "up-grade". EMPRESA: TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA. VALOR: RS 2.158,80 ELEMENTOS: 34.90.39.94 - Aquisição de Software do Programa deTrabalho 02.007.0021.4900.0004 de Ações
de Informática.
=TRATO DE TRRMO ADITIVO
PROTOCOLO: 4812/97. XSPÉCIR: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de
Prestação de Serviços de Vigilância entre o Tribuna/ Regional
Eleitoral do Paraná e a empresa Curitiba 2000-Administração de
Serviços S/C Ltda. OBJETO: Inclusão da Cláusula de Reajuste. DATA DA
ASSINATURA: 20.02.98. SIGNATÁRIOS: Dr. Ivan Gradowski, Diretor Geral
do TRE, e Sr. Clecio S. Steintbaler - Diretor da empresa, pela
contratada.

TOMADA DE PREÇOS N9 3/98

(Of.. n9 1.24 8/9 8)
Processo n° 3.599/98. Objeto: Aquisição de 01 (uma) guilhotina. A documentação e a proposta deverão
ser protoroliz.adas na Seção de Protocolo Geral do TRE :MG. ala as 081145min (oito horas a quarenta c
cinco minutos) do dia 03.04.98. em envelopes fechados e separados. Os envelopes contendo a
documentação-serão abertos às 09h (noveloras) do mesmo dia. O envelopes contendo as propostas serão
abertos no dia 29.04.98, às 09h (nove horas): A integra do , edital e informações encontram-se à disposição
dos interessados na Seção de Compras do TRE 2 IG. Av, Prudente de Morais, 320, Cidade Jardim, de 08
às 1 7 horas.
Belo Horizonte, 9 de marco de 1998
PAULO DE TARSO LINS DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
(Of. n9 1.128/98

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
EXTRATO DE

CONTRATO

CONTRATADA. ETERC - COMÉRCIO E SERVIÇOS ITDA. CONTRATANTE: Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Piauí. OBJETO: REDIMENSIONAMENTO DAS CARGAS ELÉTRICAS DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAúl. VALOR DO CONTRATO: R$ 34.782,98
( trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e dois, reais, noventa e oito
centavos), es 04 (quatro) parcelas iguais. DATA DE ASSINATURA: 26 DE FEVEREIRO
DE 1998. PRAZO DE VIGENCIA: 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da ordea
de execução dos serviços. ASSINAM: Des. ¡ pão Menezes da-Silva. pelo contratante,
e Mário José da Silva, pela contratada
(Of. n9 78/98)

Tribunal Regional Eleitoral do Pará
Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins

EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TREJPA- Prot. 9.131 (50-48), de 24.10.97. Objeto: Renovação da assinatura anual dos Periódicos "JUISJurisprudência Informatizada Saraiva" e "LIS- Legislação Informatizada Saraiva". Contratada: Saraiva Data Ltda.
Elemento da Despesa 3 4 9 0 39-Outros Serviços de Terceiros-PJ. PTR. 562254. Valor Global. R$ 2.310,00. Data
da Autorização . 04/03/98 Fundamento Legal: Art. 25, Caput, da Lei 8.666/93. Ordenador de Despesa. Des.
Elzaman da Conceição Bitencourt, Presidente do TRE/PA.
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Processo TRE/PA - Prot. 9.131 (50-48), de 24.10.97. Requisição n° 036, de 06/03/98, Partes: TRE - Pa e Saraiva
Data Ltda, Objeto: Renovação da assinatura anual dos Periódicos "JUIS- Jurisprudência Informatizada Saraiva" e
"LIS- Legislação Informatizada Saraiva". Elemento da Despesa: 3.4.9.0.39-Outros Serviços de Terceiros-PJ. Valor
Global: R$ 2.310,00. PTR: 562254. Nota de Empenho n° 98NE00178, de 05/03/98. Fundamento Legal: Art. 25,
Caput, Lei 8.666/93. Ordenador de Despesa: Des. Elzaman da Conceição Bitencourt, Presidente do TRE/PA.
(Of. n9 212/98)
Processo TRE/PA Prot. N° 7.675195. Sexto Termo Aditivo ao Contrato n° 12/95. Partes: TRE/Pa e TN Telecomunicações do Norte e Construções Ltda. Objeto. Prorrogar o prazo de vigência do contrato por 90
(noventa dias) dias. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei n°8.666/93. Valor Global: R$- 12.635,22. Valor Mensal:
R$- 4.211,74. Vigência: 24/02/98 a 25/05/98. Nota de Empenho: 98NE00071, de 28/01/98. Elemento da Despesa:
3490.37 - Outros Serviços de Terceiros - PJ. PTRES: 562254 - Manutenção dos Serviços dê Administração em
Geral. Data da Assinatura: 24/02/98, Signatários: Des. Elzaman da Conceição Bitencout, pelo Contratante, e Sr.
João da Silva Soares, pela Contratada.
Processo TRE/PA Prot. N° 1.679/97. Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 02/96. Partes: TRE/PA e Frederico
Santos de Souza. Objeto: Prorrogar por 12 (doze) meses o prazo de vigência do contrato, no período de 01.03.98
a 28.02.99. Fundamento Legal: Art. 57, II, § 4° da Lei n° 8.666/93. Data de Assinatura: 27,02.98. Elemento de
Despesa: 3490.36 - Outros Serviços de Terceiros-PF. PTRES: 562254 - Manutenção dos Serviços de
Administração em Geral. Valor Global: R$ - 45.859,80. Valor Mensal: R$ - 3.821,65. Nota de Empenho n°
98NE00065 de 27,01.98. Signatários: Des. Elzaman da Conceição Bitencout, pelo Contratante e Frederico Santos
de Souza, Contratado.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo n° 257'98 Objeto Contratação de profissional da Construção Civil. Fundamento Legal. Artigo
24, Inciso IV, da lei n° 8 666/93 Dispensado em 27 de fevereiro de 1998, por Luciano M. Rodrigues,
Secretário de Administração e Orçamento. Ratificado em 02 de março de 1998, por Arlindo Ferreira
Pinto, Diretor-Geral.
(of. n9 39/98)

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
AVISO DE

ADIAMENTO

Tornamos publico aos interessados que a data da abertura da Tomada de Preços n°
11/98, cujo objeto é a aquisição de transceptores moveis portáteis, foi adiada por
tempo indeterminado.
Brasilia-DF, 9 de março de 1998.
MANOEL CARLOS DOS ANJOS
Presidente da CPI,

(of. n9 1.104/98)
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO
CONVITE N9 19/98Tornamos putlico aos interessados o resultado da análise da documentação das
empresas participantes do Convite n° 19/98, cujo objeto é a aquisição de material de
reforma e conservação. A Comissão de Licitação com base no art. 43, inciso VI,
parágrafo 5° da Lei 8.666/93, resolveu declarar a empresa Horténcio Gondim Paniago,
por descumprir o item 2.1, letra "b" do Edital, inabilitada, desconsiderando sua
proposta para a presente licitação. (P.A. n° 20.298/97).

(Of. n9 215/98)
TOMADA DE P RECOS N9 6/98

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
RETIFICAÇÃO
NO Extrato de Dispensa de Licitação - Processo n° 055/98-COMAT,
publicado no D.O.U. de 26/02/98, Seção 3, pág. 57, onde se lê: OBJETO:
contratação de uma assinatura anual do Diário Oficial da União, Seções
I, II e III e uma assinatura anual do Diário da Justiça da União,

Tornamos público aos interessados o resultado da análise da documentacão das
empresas participantes da Tomada de Preços n° 06/98, cujo objeto é a aquisição de
material para o serviços de copa do TJDFT. A Comissão resolveu declara inabilitada a
empresa Comercial Secos e Molhados Celeiro, por ter descumprido o item 3.1, letras
e "i" do Edital. As demais empresas foram declaradas habilitadas. (PA. n°
18.126/97).

(Of. n9 1.080/98)
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TOMADA DE PREÇOS N4 0/98
Tornamos público aos interessados o resultado da análise da documentaçãc das
participantes da Tomada de Preços n * cp erm cujo objete 4 a aquisição de
emP
Material de consumo para processamento de dados. _A Conissio de Licitação xeaolveu
declarar inabilitada a empresa Asteka Papai* Ltda por descumprir o item 3-1, letra
do Edital e declarar as demais empresas habilitadas. (P.A. n° 19.308/971.:
Srasilia-DF, 9 de março de 1~
MANOEL CARLOS DOS ANJOS
Presidente da CM.

(Of. n9 1.103/98)

•
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desclassificadas as empresas r Equimaf- Equipamentos Maquinas e Ferramentas Ltda,
nos itens 01 e 02 por ter deorcumprido o subitem 'g' e 'd, respectivamente. da
especificaçao constante do Anexo ao convite e- LK Eletricidade Engenharia e Comércio
Ltda no item 02, por ter cotado para o mesmo preço acima da estimativa constante
do processo. Nos demais itens a empresa Eguimaf- - Equipamentos Máquinas e Ferramenta,a
Ltda foi declarada classificada, como taMbém, as empresas bojas Ene Esse Ltda e
Ferragens Líder Comércio e Serviço Lr -da, por terem apresentado proposta em
conformidade coa o so licitado no Convite. Decidiu, ainda, a Coidasão propor
a
adjudicação do Objeto da premente licitação da seguinte formar por terem sido as
únicas a cotar - item 03 à Eguimaf- Equipamentos Maquinas a Ferramentas Ltd* e item
11 é- Ferragens Líder Comércio e Serviço Ltdat por terem cotado o menor preço - itens
04, OS, 08, 07 e 10 à Equimaf- Equipamentos Maquinas e Ferramentas 1.tdal itens OS e
12 á Lojas Ene Esse Ltda e 09 á Ferragens Lidar Comércio e Serviço Ltda, estando os
preçoa . oferecidos compativeis com os estimados no mercado. (P.A. n' 15.276197Y.

Brasilia-DF, 9 de março de 1999
MANOEL CARLOS DOS ANJOS
Presidente da Ccadszio

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE N* 3/98.
Tornamos público soa interessados o resultado do julgamento das propostas
apresentadas pelas empresas participantes do Convite N 003/98, cujo abjeto é a
- aquisição de material de serralheria e Marcenaria. A- Comissão decidiu declarar

(Of. fl .? 1.102/90

nws.kx.::xer
... .womt~xre
. >:;.M.:MttnR;rt%

.,*-•••••••• ' •••• •••••••••••••••• •

• •.:.•:•kpo-AM::::::019"*"'W:ig:*:1:::::*0::::•;::,:*:::'

t":5:5~",Mt~

Amazonas'
frito Sát MaranhãO, Mato G rossegaii.,
Para, Piaue.,. io Grande do Sul, Rondgh.. .
Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará,
Paraíba e Rio Grande do Norte

Via aérea
Os Diários Oficiais postà
\‘#)
Dados fornecidos pela ECT, responsável pela êi

ro,
nemext:::xf.

, r ues no prazo médio de 2

e

Imprensa Nacional
Sua Editora Oficial
SIO - Quadra 6, Lote 800. Caixa Postal 30.000, CEP 70604-900, Brasília - DF

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO 3

371

In editoriais
Fonte Cindam C-Fundo de Aplicação em Quotas
de Fundos de Investimento Financeiro
C.G.C. n 2 0t572653/0001-08
DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÕNIO LÍQUIDO
ma Financeiro Nacional COSIF. do Banco Central do Brasil, que não requerem a apresentação das demonstrações contábeis expressas em moeda de capacidade aquisitiva Jcnstant e 3 Emissões e resgates de cotas. As emissões de cotas
referente ao período de 01/01 a 14/10/1997 (data de encerramento das operações) (em milhares de reaisl
—
eram
processadas com base no valor da cota de fechamento em vigor no primeiro dia útitsubseciuenteaoda entrada efePatrimônio líquido no início do período: 6,021.800,869 cotas a R$ 1,0093
6
• tive dos valores na sede ou dependências do Administrador. Para fins de resgate, as quotas do Fundo terão seu valor
Cotas resgatadas: 6.021.800,869 cotas.
(6.032) atualizado a cada intervalo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da emissão das respectivas cotas. Admite-se
Variação no resgate de cotas
(804) a ocorrência de resgate em data anterior ao da atualização do valor da quota, desde que pelo valor em vigor na data da
Patrimônio liquido antes do resultado do período
(558) última atualização ou no dia da efetivação do resgate, prevalecendo dos dois o menor. 4. Remuneração do administrador.
Resultado do período:
a. Taxa de administração:A taxada administração foi fixada aro R$ 25 mil ao ano, corrigida anualmente pelo INPC - índice
Nacional de Preços-ao Consumidora paga pra-rata temporis mensalmente. b.Taxa de desempenho - O administrador faz
Receitas
596
jus
a uma lesada desempenho, correspondente a 20% sobre o valorque excedeu o Certificado de Depósito Interbancário
Rendas de títulos e valores mobiliários
CD!. Esta remuneração é calculada diariamente apaga trimestralmente quando devida. Durante o período as despesas
596 com taxa de administração e desempenho foram de R$ 22 mil e R$ 14 mil, respectivamente. 5. Periodicidade dos rendiDespesas
mentos.° valorda cota é calculado diariamente. 6. Política de distribuição de resultados: Os resultados apurados em conTaxa de administração e desempenho
36 formidade com o regulamento do Fundo eram incorporados ao patrimônio sob a forma de valorização da cota.
Despesas administrativas
2
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
38 Aos Administradores e Investidores do Fonte Cindam C - Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento FiResultado do período
658 nanceiro. 1. Examinamos a Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido do Fonte Cindam C - Fundo de Aplicação
o em Quotas de Fundos de Investimento Financeiro (administrado pelo Banco Fonte Cindam S.A.) correspondente ao pePatrimônio líquido no final do período:
ríodo de 01!01 a 14/10/1997 (data de encerramento das operações), elaborada sob a responsabilidade da sua adminisDiretor Responsável* ROBERTO JOSÉ STEINFELD; Téc. Contabilidade: JAMIL TOSTES CRC-RJ 071 730-0
tração Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essa demonstração. 2. Nosso exame foi conduzido
de acordo com as normas de auditoria e compreendeu. (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇA0 DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÕNIO LÍQUIDO
saldos, o volume de transações e os sistemas contábeis e de controles internos do Fundo, (I?) a constatação, com base
referentes ao período de 01/01 a 14/10/1997 (data de encerramento das operações) em testes das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados, e (c) a avalia1 Operações O Fundo foi constituído em 28/11/1996 tendo iniciado suas operações em 10/12/1996 e tem como objetivo ção das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração do Fundo, bem como da
principal a aplicação de recursos em cotas de fundos de investimento financeiro e fundos de investimento no exterior vi apresentação da demonstração tomada em conjunto. 3. Em nossa opinião, a Demonstração da Evolução do Patrimônio
sando propiciar aos seus investidores a liquidez e valorização gradativa de suas respectivas cotas, as quais são calcula Liquido acima referida representa adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as mutações do patrimõnio liquido
das com base no patrimônio líquido apurado diariamente O Fundo é administrado pelo Banco Fonte Cindam S.A Em do Fonte Cindam C Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Financeiro correspondente ao período
14/10/1997 os calistas solicitaram o resgate da totalidade das cotas Consequentemente, inexiste patrimônio naquela de 01 101 a 1411011997 (data de encerramento das operações) de acordo cornos princípios de contabilidade geralmente
data 2 Apresentação da Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido: Elaborada de acordo com os princípios de aceitos (Nota 2). RJ, 26/02/1998. Coopera & Lybrand Biedermann, Bordasch Auditores Independentes - CRC SP 8599
contabilidade geralmente aceitos, complementados pelas normas previstas no Plano Contábil das Instituições do Siste- 'S" RJ. Eduardo Felipe da Silva Soares - Diretor - Contador CRC RJ 51342-6,
(N9 87.185 — 10-3-98 — R$ 177,36)
(N9 87.060 — 6-3-98 — R$ 59,12)

Fonte Cindam CF Fundo de Investimento-no Exterior
C.G.C. n 2 01.125.466/0001-86
DEMONSTRAÇÕES DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
referentes ao exercício findo em 31/12/1997 e ao período de 28/03 a 31/12/1996 (em milhares de reais)
referentes ao exercício findo em 31/12/19970 ao período de 28/03 a 31/12/1996
1997
1996
1. Operações:O Fundo tem como objetivo principal a aplicação de recursos em títulos representathrcs de divida negociaAplicações
Espécie
Valor
%
Valor
% dos no mercado internacional, visando propiciar aos seus investidores a liquidez e valorização gradativa de suas respecDisponibilidades
tivas cotas, as quais são calculadas com base no patrimônio líquido apurado diariamente. O Fundo é administrado pelo
Depósitos à vista
2 42 Banco Fonte Cindam S.A. Até 30/08/1996 o Fonte Cindam CF Fundo de Investimento - no Exterior era denominado Cin353
3,80
184
Títulos de renda fixa
dam CF Fundo de Investimento no Exterior. 2. Apresentação das demonstrações contábeis: Elaboradas de acordo com
Títulos públicos da divida externa brasileira
os princípios de contabilidade geralmente aceitos, complementados pelas normas previstas no Plano Contábil das lnstiC Bonds
63,23 tuições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, do Banco Central do Brasil, que não requerem a apresentação das deBR C BOND
3.572
38,40
4.800
611
El Bonda
BREI
482
5,18
464
, monstrações contábeis expressas em moeda de poder aquisitivo constante. 3. Principais práticas contábeis: Títulos da
PAR Bonda
22,11
dívida externa e commercial paper - Os títulos da dívida externa e commercial paper foram avaliados pelo seu valor de
BRPAR
2.044
21,98
1.678
6.098
65,56
6.942
91,45 custo, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos até a data do balanço, que não excede o valor de mercado. 4.
Registro obrigatório - O Fundo mantém registro de Investimento Brasileiro no Exterior emitido pelo Banco Central para
Títulos públieos da dívida externa norte americana
efeito de acompanhamento e controle do investimento brasileiro, bem como dos respectivos rendimentos, retorno de inZero Coupon
443
—
4,76
vestimento e ganhos de capital provenientes do exterior. 5. Emissões e resgates de cotas: As emissões de cotas são proCommercial Paper
2.407
25,88
—
cessadas com base no valor da cota de fechamento em vigor no dia da efetiva disponibilidade dos valores na sede ou
:Outros créditos
dependências do Administrador. Os resgates são disponibilizados no primeiro dia útil subseqüente ao da respectiva souNegociação e intermediação de valores
—
—
465
6,13 citação.
6. Periodicidade dos rendimentos: Parafinada resgate as cotas terão seus valores atualizados, calculados com
Total do ativo
9.301 100,00
7.591
100,00 base na posição de abertura do patrimônio líquido do Fundo apurada na data do respectivo pagamento. 7. Remuneração
Outras obrigações
do Administrador: .Taxa de administração: A taxada administração é calculada diariamente sobre o patrimônio líquido à
Zero coupon vendido
530
5,70
397
5,23 razão de 0,2% ao ano apaga mensalmente. Durante o exercício de 1997 o Fundo reconheceu R$ 26 mil como despesa
Taxa de administração
—
13
0,14
— com taxa de administração. • Taxa de desempenho - O Fundo não estabeleceu taxa de desempenho. 8. Política de distri543
5,84
—
- buição de resultados: Os resultados apurados em conformidade com o regulamento do Fundo são incorporados ao patriPatrimônio liquido
8.758
94,16
7.194
94,77 mônio sob a forma de valorização da cota. 9. Custódia dos títulos de dívida externa:A custódia dos títulos da dívida exterTotal do passivo
9.301 100,00
7.591 100,00 na cornos quais o Fundo opera, é realizada por bancos localizados no exterior classificados pelos órgãos reguladores do
mercado como sendo de primeira linha. 10. Valor da cota e rentabilidade: O valor da cota em 31/12/1997 é de R$ 1,7516
DEMONSTRAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(R$ 1,4388 em 1996). Segue-se a demonstração da rentabilidade proporcionada pelo Fundo, desde sua formação:
referentes ao exercício findo em 31/12/1997 e ao período de 28/03 a 31/12/1996
Período/Exercício
N2 de dias úteis
Rentabilidade
(em milhares de reais, exceto o valor da cota)
1997
251
21,7
4%
7,74IG%P-M
1997
1996 1996
192
43,88%
6,90%
Patrimônio líquido no início do exercício/período:
7.194
11. Derivativos: Em 31/12/1997 e 1996 inexistiam compromissos de operações com derivativos.
Cotas emitidas: 5.000,000
5.000
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Patrimônio liquido antes do resultado do exercício/períod o
7.194
5.000 Ao Administrador e Investidores do Fonte Cindam CF Funda da Investimento - no Exterior. 1. Examinamos as DemonsResultado do exercício/período:
trações da Composição e Diversificação das Aplicações do Fonte Cindam CF Fundo de Investimento - no Exterior (admiReceitas
Resultado de transações com títulos e valores mobiliários
1.286
2.041 nistrado pelo Banco Fonte Cindam S.A.) em 31/12/1997 e 1996 e as respectivas Demonstrações da Evolução do PatriOutras
451
218 mônio Líquido, correspondente ao exercício findo em 31/12/1997 e ao período de 28/03 a 31/12/1996, elaboradas sob a
2.259 responsabilidade do Administrador do Fundo. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas de1.737
monstrações contábeis. 2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam:
Despesas
•
Resultado de transações com títulos e valores mobiliários
17
65 (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábeis
e de controles internos do Fundo; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam
Taxa de administração
26
os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis rnais repreDespesas administrativas
130
173
65 sentativas adotadas pela Administração do Fundo, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas
Resultado do exercício/período
1.564
2.194 em conjunto. 3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam, adequadamente, aro todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fonte Cindam CF Fundo de Investimento - no Exterior em
Patrimônio líquido no final do exercício/período:
5.000,000 cotas a R$ 1,7516
31/12/1997 e 1996 e as mutações de seu patrimônio líquido, correspondente ao exercício findo em 31/12/1997 e ao pe8,758
5.000,000 cotas a R$ 1,4388
7.194 ríodo de 28/03 a 31/12/1996, de acordo comas princípios de contabilidade geralmente aceitos (Nota 2). RJ, 26/02/1998.
Coopera & Lybrand Biedermann, Bordasch Auditores Independentes - CRC SP 8599-5" RJ. Eduardo Felipe da Silva
Diretor Responsável: ROBERTO JOSÉ STEINFELD; Téc. Contabilidade: JAMIL TOSTES. CRC-RJ 071.730-0
Soares - Diretor- Contador CRC RJ 51342-6.
413,84)
(119 87.184 — 10-3-98 — R$

Banespa S/A-Corretora de Câmbio e Títulos

Amil Seguradora S/A

CGC 61310.574/000 t -02

C.G.C. 42.461.863/0001-06
NIRE 3330003106.5
CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Certifico que-este documento foi arquivado sob o n 2 0014504 e datada 13 de janeiro de 1998. Maria Cristina V.
Contreiras - Secretário Geral, e refere-se-ao arquivamento dos seguintes documentos: sob o n 2 -877472 decisão de
30.10.1 997, Ata da AGE realizada em 20.03.97 com os Estatutos Sociais Consolidado; sob o n 2 877473 decisão de
30 10.1 997, Ata da AGE realizada em 13.09.1996; sob o n 2 877474 decisão de 30.10.1997, Alada AGO-AGE realizada em 31.03.1997; soba n 2 877475 decisão de 30.10.1997, Alada AGO-AGE, realizada em 29.03.1996 e soba
n u 877476 decisão de 30.10.1997, Ata da AGO-AGE de 11.04.95.
(N9 87.196 — 10-3=98 — R$ 59 , 12 )

EXTRATO DE CONTRAI',

N° do contrato: Apólice de Seguro n° 14.11.0002071. Valor: R$ 4.170,72 (quatro mil, cento e setenta
reais e setenta e dois centavos). Assinatura: 13/02/98. Vigência: das 24 horas de 17/02/98 às 24 horas
de 17/02/99. Fundamento Legal: carta-convite 0025/98. Contratante: Banespa S.A. Corretora de Câmbio
e Títulos Contratada : AGF Brasil Seguros Objeto : Seguro Incêndio do Edifício Sede/Locais Diversos
e Seguro Fidelidade Almoxarifado.
(Of.. s/n9)
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Fonte Cindam F-Fundo de Aplicação em Quotas
de Fundos de Investimento Financeiro
n2 01.572.651/0001-19
tas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, do Banco Central do Brasil, que não requerem a apresentação das demonstrações contábeis expressas em moeda de capacidade aquisitiva constante 3
Emissões e resgates de cotas. As emissões de cotas eram processadas com base no valor da cotada fechamento em
vigor no primeiro dia útil subsequente ao da entrada efetiva dos valores na sede ou dependências do Administrador Para
1 994 fins de resgate, as quotas do Fundo tiveram seu valor atualizado a cada intervalo de 60 dias, contados a partir da data da
4.892 emissão das respectivas cotas. Admitiu-se a ocorrência de resgate em data anterior ao da atualização do valor da quota,
(6.873) desde que pelo valor em vigor na data da última atualização ou no dia da efetivação do resgate, prevalecendo dos dois o
(363) menor. 4. Remuneração do administrador: a. Taxa de administração: A taxa de administração foi calculada sobre o patridiário a razão de 0,8% ao ano epaga mensalmente Durante o período a despesa com taxa de administramonio
•
5. Peren,
""1çao foi de RS 1 miI, te Taxa de ddesempenho - O Fundo não estabeleceu taxa de desempenho para o Administrador.
riodicidade dos rendimentos: O valor da cota é calculado diariamente. 6. Política de distribuição de resultados: Os resul351 lados apurados em conformidade com o regulamento do Fundo eram incorporados ao patrimônio sob a forma de valori351 zação da cota.
1
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
1 Aos Administradores e Investidores do Fonte Cindam F - Fundo de Aplicaçao em Quotas de Fundos de Investimento Fi350 nanceiro. 1. Examinamos a Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido do Fonte.Cindam.F --Fundo de Aplicação
Quotas de Fundos de Investimento Financeiro (administrado pelo Banco Fonte Cindam S.A.) correspondente ao peo em
ríodo de 01/01-a 09/10/1997 (data de encerramento das operações), elaborada sob a responsabilidade da sua administração.
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essa demonstração 2. Nosso exame foi conduzido
Diretor Responsável: ROBERTO JOSE ST EINFELD; Tec. Contabilidade. JAMIL TOSTES - CRC-RJ 071.730-0
de acordo com as normas de auditorias compreendeu. (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos
saldos, o volume de transações e os sistemas contábeis e de controles internos do Fundo; (b) a constatação, com base
-NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
referentes ao período de 01/01-a 09/10/1997 (data de encerramento das operações) em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avalia1. Operaçoes. O Fundo foi constitu ido em 28/11/1996 iniciando suas operacoes em 12112/1996, tendo como objetivo prin- eao das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração do Fundo, bem como da
cipal a aplicação de recursos em cotas de fundos de investimento financeiro e fundos de investimento no exterior obser- apresentação da demonstração tomada em conjunto 3 Em nossa opinião, a Demonstração da Evolução do Patrimônio
vadas as limitações legais e regulamentares em vigor visando propiciar aos seus investidores a liquidez e valorização gra- Líquido acima referida representa adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as mutações do patrimônio líquido
dativa de suas respectivas cotas, as quais são calculadas com base no património líquido apurado diariamente. 01 Fundo do Fonte Cindam F Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Financeiro correspondente ao período
é administrado pelo Banco Fonte Cindam S.A. Em 09/10/1997 os cotistas solicitaram o resgate da totalidade das cotas. de 01/01 a 09/10/1997 (datada encerramento das operações) de acordo com os princípios de contabilidade geralmente
Consequentemente, inexiste patrimônio nesta data. 2. Apresentação da Demonstração da Evolução do Patrimônio Líqui- aceitos (Nota 2) RJ, 26/02/1998 Coopers & Lybrand Biedermann, Bordasch Auditores Independentes - CRC SP 8599
do. Elaborada de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, complementados pelas normas previs- "S" RJ. Eduardo Felipe da Silva Soares - Diretor - Contador CRC RJ 51342-6
DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
referente ao período de 01/01 a 09/10/1997 (data de encerramento das operações)
(em milhares de reais, exceto o valor da cota)
Patrimônio liquido no início do período 1 975 625,732 cotas a R$ 1,0094
Cotas emitidas. 4.502.092,666 cotas
Cotas resgatadas: 6,477.718,398 cotas
Variação no resgate de cotas
Patrimônio liquido antes do resultado do período
Resultado do período:
Receitas
Rendas de títulos e valores mobiliários
Despesas
Taxa de administração
Resultado do período
Patrimônio líquido no final do período.

(N9 87.183 - 10-3-98 - R$ 236 , 48)

Fonte Cindam 1-Fundo de Aplicação em Quotas
de Fundos de Investimento Financeiro
C:G.C. n2 01.625.248/0001-00
beis expressas em moeda de capacidade aquisitiva constante. 3. Emissões e resgates de cotas: As emissões de cotas
eram processadas com base no valor da cota de fechamento em vigor no primeiro dia útil subsequente ao da entrada efetiva dos valores na sede ou dependências do Administrador. Para fins de resgate, as quotas do Fundo terão seu valor
atualizado a cada intervalo de 60 dias, contados a partir da datada emissão das respectivas cotas. Admitiu-se a ocorren3 000 cia de resgate em data anterior ao da atualização do valor da quota, desde que pelo valor em vigor na data da última atua3 000 lização ou no dia da efetivação do resgate, prevalecendo dos dois o menor. 4, Remuneração do administrador: a. Taxa de
(9) administração: A taxada administração foi fixada em R$ 25 mil ao ano, corrigida anualmente pelo INPC - Índice Nacional
(9) de Preços ao Consumidor. O administrador do Fundo renunciou a cobrança desta taxa. b.Taxa de desempenho - O Fundo
não estabeleceu taxa de desempenho para o Administrador. 5. Periodicidade dos rendimentos: O valor da cota é calculag do diariamente. 6. Política de distribuição de resultados: Os resultados apurados em conformidade com o regulamento do
g Fundo eram incorporados ao patrimônio sob a forma de valorização da cota.
o
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
9 Aos Administradores e Investidores do Fonte Cindam I - Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Fio nanceiro. 1. Examinamos a Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido do Fonte Cindam I - Fundo de Aplicação
.m Quotas de Fundos de Investimento Financeiro (administrado pelo Banco Fonte Cindam S A.) correspondente ao p.eríodo de 30/07 a 29/09/1997 (data da encerramento das operações), elaborada sob a responsabilidade da sua adminisDiretor Responsável. ROBERTO JOSÉ STEINFELD, Téc. Contabilidade. JAMIL TOSTES CRC-RJ 071.730-0
tração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essa demonstração. 2. Nosso exame foi conduzido
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO
de acordo com as normas de auditoria e compreendeu. (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos
referentes ao período de 30/07 a 29/09/1997 (data de encerramento das operações) saldos, o volume de transações e os sistemas contábeis e de controles internos do Fundo; (b) a constatação, com base
1. Operações. O Fundo foi constituído em 08/01 11997 iniciando suas operações em 30/07'1997, tendo como objetivo prin- em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados', e (c) a avaliacipal a aplicação de recursos em cotas de fundos de investimentos financeiros e fundos de investimentos no exterior, vi• eão das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração do Fundo, bem como da
sando propiciar aos seus investidores a liquidez e valorização gradativa de suas respectivas cotas, as quais são calcula- aprésentação da demonstração tomada em conjunto. 3. Em nossa opinião, a Demonstração da Evolução do Patrimônio
das com base no patrimônio líquido apurado diariamente. O Fundo é administrado pelo Banco Fonte Cindam S A Em Liquido acima referida representa adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as mutações do patrimônio líquido
29/09/1997 os cotistas solicitaram o resgate da totalidade das cotas Consequentemente, inexiste patrimônio nesta data do Fonte Cindam I Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Financeiro correspondente ao período
2. Apresentação da Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido Elaborada de acordo com os princípios de con- de 30/07 a 29,09.1997 (data de encerramento das operações) de acordo com os princípios de contabilidade geralmente
tabilidade geralmente aceitos, complementados pelas normas previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema aceitos (Nota 2). RJ, 26;02;1998. Coopers & Lybranci Biedermann, Bordasch Auditores Independentes - CRC SP 8599
Financeiro Nacional - COSIF, do Banco Central do Brasil, que não requerem a apresentação das demonstrações conta- "S" RJ. Eduardo Felipe da Silva Soares - Diretor - Contador CRC RJ 51342-6.
DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
referente ao período de 30/07 a 29/09/1997 (data de encerramento das operações)
(em milhares de reais, exceto o valor da cota)
Cotas emitidas: 3.000,000 cotas
Cotas resgatadas: 3.000,000 cotas
Variação no resgate decotes
Patrimônio líquido antes do resultado do período
Resultado do período:
Receitas
Rendas de transações com títulos e valores mobiliários
Despesas
Resultado do período
Patrimônio líquido no final do período:

(N9 87.181 - 10-3-98 - R$ 236,46)

Fonte Cindam Sol Fundo Mútuo de Investimento em Ações
Carteira Livre
C.G.C. n201.823.380/0001-91
Instituições do eAstema .-inanceiro Nacional - COSI F, do Banco Central do Brasil, que não requerem a apresentação das
demonstrações contábeis expressas em moeda de capacidade aquisitiva constante. 3. Emissões e resgates de cotas:-As
emissões de cotas eram processadas com base no valor da cotada fechamento em vigor no primeiro dia útil subsequente
ao entrada efetiva dos valores na sede ou dependências do Administrador. Os resgates eram disponibilizados no primeiro
45.398 dia útil subsequente ao de maior prazo estipulado para liquidação em mercado organizado de títulos e valores mobiliários
(45.403) autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários, contado este prazo a partir do recebimento do pedido na sede ou de(1.252) pendências do Administrador. 4. Remuneração do administrador: a. Taxa de administração: A taxa de administração foi
calculada sobre o patrimônio líquido diário a razão de 0,5% ao ano apaga mensalmente. b. Taxa de desempenho - O Ad(1.257) ministrador faz jus a uma taxa de desempenho correspondente a 15% ao ano sobre o percentual de valorização da carteira que exceder o rendimento acumulado do IGP-M mais 6% ao ano. Esta remuneração é calculada diariamente apaga
20.648 semestralmente quando devida. Durante o período a taxa de administração foi de R$ 72 mil. O Fundo não excedeu aos
20.648 parâmetros acima citados para que a taxa de desempenho fosse devida. 5. Periodicidade dos rendimentos: As cotas ti19.391 nham seus valores atualizados diariamente. 6. Política de distribuição de resultados: Os resultados apurados em confor19.273 midade com o regulamento do Fundo eram incorporados ao patrimônio sob a forma de valorização da cota.
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
46
72 Aos Administradores e Investidores do Fonte Cindam Sol Fundo Mútuo de Investimento em Ações - Carteira Livre. 1. Exa1.257 minamos a Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido do Fonte Cindam Sol Fundo Mútuo de-Investimento em
Ações - Carteira Livre (administrado pelo Banco Fonte Cindam S.A.) correspondente ao período de 16/05 a 26/11/1997
o (data de encerramento das operações), elaborada sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essa demonstração. 2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de
Diretor Responsável: ROBERTO JOSÉ STEINFELD; Téc. Contabilidade: JAMIL TOSTES - CRC-RJ 071.730-0
auditoria e compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume detransações e os sistemas contábeis e de controles internos do Fundo; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas-e das estide
encerramento
das
operações)
referente ao período de 16/05 a 26/11/1997 (data
1. Operaçoes. O Fundo foi constituído em 17/03/1997 iniciando suas operaçoes em 16/05/1997, tendo como objetivo prin- mativas contabeis mais representativas adotadas pela Administração do Fundo bem como da apresentação da demonstomada em conjunto 3 Em nossa opinião, a Demonstração da Evolução do Patrimônio Liquido acima referida repcipal a aplicação de recursos em carteira de títulos e valores mobiliários observadas as limitações legais e regulamenta- tração
res em vigor visando propiciar aos seus investidores a liquidez e valorização gradativa de suas respectivas cotas, as quais resenta, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as mutações do patrimônio líquido do Fonte Cindam Sol FunSão calculadas com base no patrimônio líquido apurado diariamente. O Fundo é administrado pelo Banco Fonte Cindam do Mútuo de Investimento em Ações - Carteira Livre correspondente ao período de 16/05 a 26/11/1997 (data de-encerraS.A. Em 31/10/1997 os cotistas solicitaram o resgate da totalidade das cotas. Em 26/11/19970 Administrador decidiu pro- mento das operações) de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos (Nota 2) RJ. 26/02/1998 Coomover' a sua liquidação. 2. Apresentação da Demonstração da Evolução do Patrimônio Liquido. Elaboradas de acordo pera & Lybrand Biedermann, Bordasch Auditores Independentes - CRC SP 8599 "S" RJ Eduardo Felipe da Silva Soares
com os princípios de contabilidade geralmente aceitos complementados pelas normas previstas no Plano Contábil das - Diretor - Contador CRC RJ 51342-6,
DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
referente ao período de 16/05a 2EJ11/1997 (data de encerramento das operações)
(em milhares de reais, exceto o valor da cota)
Cotas emitidas: 44.158.530,733 cotas
Cotas resgatadas:44.158.530,733 cotas
Variação no resgate decotes
Patrimônio líquido antes do resultado do período
Resultado do período:
Receitas
Resultado de transações com títulos e valores mobiliários
Despesas
Resultado de transações com títulos e valores mobiliários
Despesas administrativas
Taxada administração
Resultado do período
.
Patrimônio líquido no final do período'

(N9 87 . 182 - 10-3-98 - R$ 236 , 48 )
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2. Eleição do Conselho de Etica e Disciplina,
3 Saneamento de irregularidades em diretórios regionais e análise de representações encaminhadas;
4 Programaçào para o corrente ano e assuntos gerais de interesse do Partido

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo n 5 001/98 -OBJETO: Contratação de Serviços de Engenharia no Projeto do Computador de Bordo e SubSistemas de Apoio no Programa PSO; INTERESSADO: ABLE Consultoria e Comércio; VALOR: RS 13.140,00 (Treze mil,
cento e quarenta reais); Fundamento Legal: Art. 25, Inciso II, § 1 5 Lei n 5 8.666, de 21,06.93; RATIFICAÇÃO: Nelson de
Jesus Parada --Presidente do Conselho Diretor.

Brasília, 10 de março de 1998
LUCIANO CALDAS BIVAR
Presidente
(N9 87.224 - 10-3-98 - R$ 59,12)

(N9 87.162 - 10-3-98 - R$ 29,56)

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará
Diretoria Administrativa e Financeira

Instituto Britânico Independente S/A
ATIVO
CIRCULANTE

HALANCO PAT
1997
177,48

DISPONIBILIDADES
Aplicações Financeiras
REALIZÁVEL A CURTO
PRAZO
REALIZÁVEL A LONGO
PRAZO
Aquisição Imobilizado

1996
134,24

81,38
-O96,10

PERMANENTE

IMOBILIZADO

TOTAIS

61,07
8,29
64,88

PASSIVO
CIRCULANTE

Fornecedores
Empréstimos Bancários
Obrigações Sociais e Trabalhistas

1997
818,17
10,53
527,84
150,06

252,06
3,02
88,39
14,31

333,06

134,15

Obrigações Tributárias

129,74

146,34

333,06
747,59
747,59

134,15
723,82
723,82

PATRIMONIO LIQUIDO
Capital Subscrito
Reservas de Capital
Lucros Acumulados
Lucro do Exercício de 1995
Lucro do Exercício de 1996
Prejuízo do Exercício de 1997

439,96
520,20
5,59
39,35
68,88
106,13
(300,19)

TOTAIS
RESULTADO

1.258,13

740,15
520,20
5,59
39,35
68,88
106,13
-O992,21

1.258,13

RECEITA DE SERVIÇOS
DEDUÇÕES DA RECEITA
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO
LUCRO BRUTO
OUTRAS DESPESAS
OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS FINANCEIRAS
RESULTADO ANTES IR E CS
IMPOSTO DE RENDA

992,21

.
3.34283
(178,96)
3.163,87
(50,06)

3.113,81
(78,04)
(474,46)
(2.664,65)
(196,85)
(300,19)

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCÍCIO

(300,19)

(N9 87.187 - 10-3-98 - R$ 59 ,12 )

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
de São Paulo

(390,77)
(2.190,98)
(164,68)
30216
(158,61)
(31,84)
111,71

EXTRATO DO CONTRATO N9 17/98

.

DIRETORIA
Pieira Magalhães Dias Ferreira -

CONSELHO FISCAL

CONTADOR

Carmem Tereza Manfredini

Solução Contadores Associados
ados

Elaine Soares Viegas - (Diretora

Carlos Humberto Spezia

Ltda.

Patricia Villa da Costa.C.G.C. 26.465.484/0001-38
Ferreira
CRC-DF n°527

Elizabeth Aclares - (Dire
tora de

AUGUSTO JORGE JOY NEVES COLARES

...

NOTAS EXPLICATIVAS

Educação)

Inexigibilidade de licitação para contratação do consultor Antonio Cordeiro de Santana, para a elaboração de um estudo de viabilidade de adesão do SIMPLES no estado
do Pa . á e elaboração do respectivo projeto de lei. Fundamento legal: Art.22, Inciso
III, alinea "c" do regulamento de licitaçOes e contratos do SEBRAE. Despacho: Autorizo prossesso de acordo com parecer tãcnico e da assessoria jurldica, considerando
a natureza e relevãncia do assunto.

3345,27
(170,41)
3.174,86
(18,97)
3.155,89
(107,30)

I.Capital Social (Composição)
O Capital Social está composto de 28.900.000 (vinte e oito milhões e novecentos mil) ações com valor de R$ 18,00 (dezoito
reais) por lote de 1.000 (mil), totalizando RS520.200,00 (quinhentos e vinte mil e duzentos reais).
2.Denxihstrações Financeiras
Foi adotada como expressão monetária nas demonstrações financeiras o milhar de reais.
3.Imobilizado
As depreciações foram calculadas sobre o custo corrigido pelo método linear, as taxas estabelecidas em função do tempo de
vida útil, fixado por espécie de bens como, segue:
- EDIFICAÇÕES
ao ano;
- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
10% ao ano;
- MÓVEIS E UTENSLIOS 10% ao ano;
- COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% ao ano;
- CENTRAL TELEFÔNICA 10% ao ano;

Administrativa Financeira)

DESPACHO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Em 4 de março de 1998

1996

Maria Fernanda B. de Andrade - (Diretora

de Contratos Externos e Exames)
John David Condi Adams ( Diretor de

Filial Asa Sul)
Ali= John Hudson - (Diretor de Filial Asa
Norte)
(b19 87. 209 - 10-3-98 -R$ 251 , 26)

Lira Corretora de Câmbio Ltda.

Processo n..° 1280/97
Locatário: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo - SEBRAE-SP.
Locador: Autorent Locação de Bens S/C Lula
Objeto: Locação de 01 (um) veículo marca Volkssvagem GOL 1.6 Mi, sendo: Ano/Modelo 1997, com quilometragem livre e
Rádio AM/FM e toca-fitas, pelo período de 06 (seis) meses, para a agência Campinas do SEBRAE-SP.
Valor Global de RS 5.640,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta reais).
Vigência: 06 (seis) meses contados a partir de 05 de março de 1998.- Data de assinatura: 28 de janeiro de 1998.
Assinaturas: Assinam pelo Sebrae-SP: Jefferson da Silva Leão e Emanuel Luiz Romero Neiva; e pela Autorent: Airton
Sandoval Santana c Vicente de Paula Oliveira.

EXTRATO DO CONTRATO N9 47/98
Processo n.° 1403/97
Contratante: Serviço de Apoio às Micto e Pequenas Empresas de São Paulo - SEBRAE-SP.
Contratada: Centerclean Comércio, Limpeza e Conservação Ltda.
Objeto: Serviços de limpeza, conservação, copa e jardinagem do imóvel onde está localizada a AgênciaAraçatuba do
SEBRAE-SP.

Valor: Global RS 1L700,00 (onze mil e setecentos reais).
Vigência: 12 (doze) meses. Contados à partir de 02 de março de 1998. Data da assinatura 16 de fevereiro de 1998.
Assinaturas: Assinam pelo Scbrae-SP: Rubens Blasco e Ricardo Ralcausicas; e pela Ceinerelean: Vilmar Alberto Sandi

EXTRATO DO CONTRATO N9 48/98
Processo n.° 1271/97
Contratante: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo - SEBRAE-SP.
Contratada: A.P.I. Assessoria de Comunicação S/C Ltda.
Objeto: Produção de um Programa de rádio diário de prestação de serviços do SEBRAE-SP.
Valor: Global até R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais).
• Vigência: 06 (seis) meses, contados da data da assinatura do contrato; Data da assinatura 17 de fevereiro de 1998.
Assinaturas: Assinam pelo Sebrae-SP: Valquiria O. Duarte Roman e Manoel Luiz Voltolini; e pela LP.I: Vinícius Machado
França e Marcelo M. de Siqueira.

EXTRATO DO CONTRATO N9 52/98

'DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
:A pessoa flalca abaixo subscrita, na condição de quotista controlador, por intermédio do presente instrumento. -1 DECLARA 1- Sua intenção
:de participar do controle societário da LIRA CORRETORA DE CAMBIO LTDA., em decorrencia de contrato de compra e venda, a qual
' passará a funcionar com as caracterfaticas.abaixo especificadas, negócio cuja concretização dependa de aprovação do Banco Central do
'Brasil: Denominação Social: LIRA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. - Local da Sede: Av. Brigadeiro Fada Uma, 1.084 -8' andar - ci. 81.'Património Lf • : Rã 294.948,52 - Data Base:31.12.97. - Composição Societária: Controladores:MARCELO RIBEIRO DA SILVA, inscrito
:perante 0CP ME 955.933.738-68 e WILSON SAMPAIO PEREIRA MENDES FILHO, inscrito perante o CPFMF 761 789.868-15, detentores
;cie participação de 50% cada um na telerida Sociedade.- Administração: MARCELO RIBEIRO DA SILVA, inscrito perante o CPFMF 955.933.73868, que utiliza o cargo de DIRETOR. 2 - Que o valor de seu património constitui lastro suficiente para a implementação do empreendimento.
- Otite não possuem quaisquer restrições cadastrais e desfrutam de reputação ilibada e, ainda, que não foram nem estão sendo
'responsabilizados em ação judidal ai processo administrativo junto ao poder público. II -ESCLARECEM que, nos termos da regulamentação
'em vigor, eventuais objeções a presente declaração deverão ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo,
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação desta, por intermédio de documento em que os autores estejam devidamente
;identificados, acompanhado da documentação comprobatória, esclarecido que os declarantes terão, na forma da legislação vigente, direito a
n vistas do processo respectivo. BANCO CENTRAL DO BRASIL . Av. Paulista, n5 1.804. Protocolo n°9800821908.111 - São Paulo, 02 de março
'de 1.998.1V - WILSON SAMPAIO PEREIRA MENDES FILHO.
(N9 86.937 - 3/3/98 - R$ 221,70)
(DIAS: 4, 11 e 18/3/98)

Partido Social Liberal
Diretório Nacional-Brasília
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Executiva Nacional do Partido Social Liberal - PSL, nos termos do art 45, combinado com o art 53 do
Estatuto Partidário, convoca os membros do Diretório Nacional para se reunirem no Auditório do Espaço Cultural da Câmara
dos Depurados. Brasília - DF, no dia 24 de março de 1998, a partir das 09:00 horas, com a seguinte ORDEM DO DIA
1. Preenchimento de cargos vagos,

Processo n.°0081/98
Contratante: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo - SEBRAE-SP.
Contratada: Associação Junior Achievement do Estado de Sào Paulo.
Objeto . Prestação de serviços de treinamento dos facilitadores nas Agências do SEBRAE-SP, e a implantação dos programas
hudor Achievement em 75 (setenta e cinco) escolas, no período de fev. a jul/98.
Valor: Global RS 239.655,00 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco mais)
Vigência: 06 (seis) meses, contados da data de assinatura; Data da assinatura 18 de fevereiro de 1998.
Assinaturas: Assinam pelo Sebrae-SP: Carlos Augusto B. Manhanelli e DIBUZiO Pedroso Vitiello.

EXTRATO DO CONTRAiO N9 60/98
Processo n." 0141/98
Contrai:une: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo - SEBRAE-SP.
Contratada: Equipem.' Feiras, Edições-e -Promoções Lida.
Objeto: Hotel Travel Show - Feira Internacional de Hotéis, Viagens, Turistno e Lazer, a realizar-se no período de 14 a 17 de
maio de 1998, no Pavilliào thrBienal do Psique Ibirapueta- SP.
Valor RS 74.964;44 (setenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
Vigèneia: A partir da data de assinatumaté 18 de maio de 1998. Data de assinatura do contrato: 20 de fevereiro de 1998.
Assinaturas: Assinam pelo Sebrae-SP: Carlos Augusto E. Manhanelli e Donizio Pedroso Vitiello- e Pela Equipotel: Kat ia
Castro.
EXTRATO DO CONTRATO N9 6 3 / 98
Processo n."0024/98
Contratante: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo - SEBRAE-SP.
Contratada; Vanguardia Vigiláncia e Segurança-S/C Ltda.

7 374
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Objeto: Serviços de vigilância Desarmada no imóvel da Agência Diadema do SEBRAE-SP.
Valor Global de até R$ 31.680,32 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e dois centavos).
Vigência: 08 (oito) meses, a partir de sua assinatura. Data de assinatura: 27/02/98
Assinaturas: Assinam pelo Sebrae-SP: José Eduardo Giorfi e Alessamiro Paes dos Reis; e pela Vanguardiã: Nilson Anísio
Binhanle.

N° 47 QUARTA-FEIRA, 11 MAR 1998

(dezessete) meses, contados à partir da assinatura.
Cláusula Segunda: Continuam em vigor as demais cláusulas constantes deste ajuste.
Data Assinatura Convênio inicial: 13 de janeiro de 1997; Data Assinatura do Aditamento: 08 de janeiro de 1998.
Assinam pelo Sebrae•SP: Carlos Augusto 13, Manhanelli e Drouiro Pedroso Vitiello, pela Prefeitura. Walter Caveanba,; pela
Implantadora: José Clástode Martelli ; e pela ATA Pinhal: Ricardo Luiz Ribeiro.

EXTRATO DO CONVENTO N9 345/97
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N9 47/97
Espécie: Processo n.° 1051/97 - Convênio n.° 345/97 - Partes: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de
São Paulo - SEBRAE-SP. e a Associação dos Assistentes Técnicos Agropecuários Volta ao Campo - São José dos
Campos e a Projetos J.C. Elaboração e Implantação Ltda.
Objeto: Promoverem .o Projeto Volta ao Campo, no período de janeiro/98 à dezembro/98, em Jacarci!SP.
Valores: SEBRAE: Rec Fin: RS 99.360,00; Valor Associação: Rec. Econ: RS 16.800,00.
Vigência: 16 (dezesseis) meses contados da data da assinatura do contrato. Data da assinatura:19 de dezembro .de
1997.
Assinam Pelo SEBRAE-SP: Carlos Augusto B. Manhanelli e Drauzio Pedroso Vitiello; pela Prefeitura: Benedicto
Sérgio Leneioni; pela Associação: Juarez Domingues Vasconcelos, pela Projetos. José Clastorde Martelli.

Processo a.' 1167/96
Cláusula Primeira: Da Vigência, pelo presente Termo fica prorrogada a vigência do Contrato originário, por mais 03 (três).
meses, contados a partir de 14 de fevereiro de 1998.
Cláusula Segunda: Dá-se a este Termo o valor global de RS 6.894,00. O SEBRAE-SP efetuará o pagamento desse valor, de
acordo com a quantidade de material solicitado, entregue e aceito na Agência Franca do SERRAS-SI', 10 (dez) dias após a
entrega da nota fiscal/ fatura, emitida sempre no último dia útil do mês vencido..
Contratante: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresa de São Paulo -SEBRAE/SP.
Contratada: Cristal Impressos Ltda.
Data da assinatura do contrato inicial: 14 de fevereiro de 1997; Data do aditamento: 12 de fevereiro de 1998.
Assinaturas: Assinam pelo Sebrae-SP: Paulo Eduardo Stábile Arruda e Nazareth Baidarian Mamada; e pela Cristal: Ana Rita
Gomes da Silva.

EXTRATO DO CONVÊNIO N9 54 /9 8
Espécie; Processo n.° 0129/98 - Convênio n.° 054/98 - Partes: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de
São Paulo - SEBRAE-SP. e o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios de São Paulo Sindirepa..
Objeto. Promoverem o projeto "16' Exposição Anual de Equipamentos, Ferramentas e Autopeças para-o Setor de
Reparação de Veículos.
Valor SEBRAE-SP: Rec. Fin. RS 48.000,00; Valor Sindirepa: Rec. Fin. RS 74.550,00.
Vigência: 05 (cinco) meses, a contar da data de sua assinatura. Data Assinatura: 20 de fevereiro de 1998.
Assinam Pelo SEBRAE-SP: Carlos Augusto B. Manhanelli e Drauzio Pedroso Vitiello; e pela Sindirepa: Geraldo
Luiz Santo Mauro.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVENTO N9 2 O 9 / 9 7
Espécie: Processo n°0881/97 - Termo de Aditamento ao Convênio n° 0209/97 fumado entre °Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas de São Paulo - Sebrae-SP e o Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Politicos de São Paulo - [DESP.
Alteração: CLiusula Primeira - O convênio, cuja vigência é de 1 1 (onze) meses, contados da data de sua assinatura.
Cláusula Segunda - Continuam em vigor todas as danais cláusulas constantes do ajuste originário.
Data Assinatura Convênio inicial: 21 de agosto de 1997. Data Assinatura do Aditamento: 16 de fevereiro de 1998.
Assinam pelo Sebrae-SP: Carlos Auguno B. Manhanelli e Drauzio Pedras° Vidello; e pela IDESP: Sérgio Miceli Peada de
Barros.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N9 246/97

EXTRATO DO CONVÊNIO N9 55/98
Espécie: Processo n.° 0130/98 - Convênio n.° 055/98 - Partes: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de
São Paulo - SEBRAE-SP. e o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São
Paul o -S indirepa.
Objeto: Promoverem o projeto "Núcleo de Apoio Gerencial e Capacitação Tecnológica ao Reparador Independente
de Veículos".
Valor SEBRAE-SP: Rec. Fin. RS 1.094.160,00 .Valor Sindirepa: Rec. Fin. RS 1.641.240,00.
Vigência: 14 (quatorze) meses, a contar da data de sua assinatura. Data Assinatura: 20 de fevereiro de 1998.
Assinam Pelo SEBRAE-SP: Carlos Augusto B. Manhanelli e Drauzio Pedroso Vitiello; e pela Sindirepa: Geraldo
Luiz Santo Mauro.

EXTRATO DO CONVÊNIO N9 60/98

Espécie: Processo n.° 0097/98 - Convênio n.° 060/98 - Partes: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de
São Paulo - SEBRAE-SP. e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE.
Objeto: Promoverem o projeto "Sondagem do Micro e Pequeno Empresário".
Valor SEBRAE-SP: Rec. Fin. R$ 102.040,00.Valor FIPE: Rec.Fin. R$ 58.308,56.
Vigência: 15 (quinze) meses, a contar da data de sua assinatura. Data Assinatura: 05 de fevereiro de 1998.
Assinam Pelo SEBFtAE-SP: Carlos Augusto B. Manhanelli e Drauzio Pedroso Vitiello; e pela FIPE: Juarez
Alexandre Baldini Ftizzieri e Simão Davi Silber.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo n.° 1159/97 - Contato a' 415/97.
Locando: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo - Sebrae-SP.
Locador: Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros do Projeto Mãos de Minas.
Objeto: Locação do espaço correspondente aos stands na VII Feira Nacional de Artesanato.
Fundamento Jurídico: "Caput", do artigo 25, da Lei n.° 8.666/93, aliciada pela Lei n.° 8.883/94.
Justificativa: Fasear n.° 0348/97.
Despacho: ii°0776/97, de 13 de outubro de 1.997, pelo Diretor Superintendente Carlos Augusto B. Manhanelli,

Espécie: Processo n° 0944/97-Termo de Aditamento ao Convênio n° 246/97 firmado entre o Serviço de Apoio is Micro e
Pequenas Empresas de São Paulo - SEBRAE-SP co Instituto de Modernização da Administração Pública Alteração: Cláusula Primeira - Da Vigência - O convênio, cuja vigência 'Cd de 10 (dez) meses, contados da data de- sua
assinatura - Data da assinatura do Convênio inicial: 30 de setembro de 1997; Data do aditamento: 16 de fevereiro de 1998.
Assinam pelo SEBRAE- SP: Carlos Augusto B. Manhanelli e Dando Pedroso Vidello, pela IMAP: José Rubens de L.
Figueiredo Jr.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N9 247/97
Espécie: Processo n° 0879/97-Teimo de Aditamento ao Convênio n° 247/97 firmado entre o Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas de São Paulo - SEBRAE-SP, Instituto de Modernização da Administração Pública - IMAP
Alteração: Cláusula Primeira - Da Vigência - O convênio, cuja vigência será de 10 (dez) meses, contados da data de- sua
assinatura. - Data da assinatura do Convênio inicial: 30 de setembro de 1997; Data do aditamento: 16 de fevereiro de 1998.
Assinam pelo SEBRAE-SP: Carlos Augusto B. Manhanelli e Drauzio Pedroso Vidello, pela IMA?: José Rubens de L.
Figueiredo Jr.

(O f . n9 18/98)

Agrimisa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Em Liquidação Extrajudicial
CGC: 20..155.420/0001-54
AVISO
QUADRO GERAL DE CREDORES
O Sr. Liquidante da empresa acima em "Liquidação Extrajudicial", cumprindo o disposto no artigo 26, § 4°, da'
Lei n° 6024, de 13.03.74, comunica aos interessados que, esgotado o prazo legal para oferecimento de
impugnações a créditos constantes do Quadro Geral de Credores, cujo aviso foi publicado na imprensa oficial
e comum, e julgadas todas elas, considera-se definitivo referido "Quadro", a partir desta data. Cópia do
aludido documento encontra-se na sede da liquidanda, à Rua Espírito Santo, 505 - Centro - Belo HorizonteMG, CEP n°30.160-918, para conhecimento geral e devidos fins de direito.

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 1997
OSMAR BRASIL DE ALMEIDA
(N9 87.130 - 9-3-98 - R$ 59,12)

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo n.°0189/96 - Contrato n.° 00468/96
Objeto: 3° Termo de Aditamento - Cláusula Primeira: Dá-se a este Teimo o valor global de RS 67.200,00, (sessenta e sete mil e
duzentos reais). O SEBRAE-SP pagará à Locadora esse valor dividido em 06 (seis) parcelas mensais no valor de RS 11.200,00
(onze mil e duzentos reais)., 10 (dez) dias após a entrega da nota fiscal/fatura respectiva no SEBRAE-SP.
Cláusula Segunda: Pelo presente Termo fica prorrogada a vigência do ajuste originário por mais 06 (seis) meses, a partir de 26
de dezembro de 1997.
Locadora: Engecar Locações Empresariais S/C Ltda.
Locatário: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresa de São Paulo - SEBRAE/SP.
Data da assinatura: 12 de dezembro de 1.997.
Assinaturas: Assinam peio Sebrae-SP: Carlos Augusto B. Manhanelli e Massamaro Sugawara; e pela Locadora: José Eduardo
Anninante.
Processo a.' 0189/96 - Contesto n.° 00468/96
Objeto: 4 Termo de Aditamento - Cláusula Primeira: Alteração da razão social da Locadora para Expert Locações Empresariais
S/C Ltda.
Cláusula Segunda: Pelo presente Termo fica prorrogada a vigência do ajuste originário por mais 06 (seis) meses, a partir de 26
de dezembro de 1997.
Locadora: Erigecar Locações Empresariais S/C Ltda.
Locatário: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresa de São Paulo - SEBRAE/SP.
Data da assinatura: 06 de fevereiro de 1.998.

Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados
EDITAIS DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIAS GERAIS
O Presidente da Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados - ASCADE, no uso das.
atribuições que lhe confere o art. 31. e seu parágrafo 1°. do Estatuto em vigor, e tendo em vista o que determina
o artigo 32., alínea "b ", RESOLVE:
CONVOCAR a Assembléia Geral da Entidade, para reunir-se tio Auditório do subsolo do Anexo IV (Ed.
Flávio Marcilio), no dia 27 (vinte e quatro) de março do corrente, sexta-feira, nos termos abaixo'
1°.) SESSÃO ORDINÁRIA, com inicio às 15:00 horas em primeira convocação, com a presença da
maioria absoluta dos sócios quites e no pleno gozo dos seus direitos estatutários, ou às 16:00 horas, em
segunda convocação com qualquer número de sécios, com a seguinte Ordem do Dia:

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DAS ATIVIDADES E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
DIRETORIA, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 1997.
Rrasilia 27 de fevereiro de 1998.
(N9 87 . 165 - 10-3-98 - R$ 73 , 90 )

Assinaturas: Assinam pelo Sebrae-SP: Carlos Augusto B. Manbanelli e Massamaro Sugawara; e pela Locadora: José Eduardo
Amunante.

O Presidente da Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados - ASCADE, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 31. e seu parágrafo 1°. do Estatuto em vigor, e tendo em vista o que determina
o artigo 34 alinea " d " convoca extraordinariamente à Assembléia Geral para reunir-se em Sessão Solene

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N9 7/97

no dia 27 (vinte e sete) de março de 1998, às 19:00 horas, em sua Sede Social, a fim de proceder-se a
comemoração da Fundação da Entidade.

Espécie:.. Processo n° 0097/97 - Teimo de Aditamento ao Convênio n°007-/97 fumado anuro Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas de São Paulo - SEBRAE-SP, a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu, a Associação dos Assistentes
Técnicos Agropecuários Volta ao Campo -- Pinhal e a Projeto LC Elaboração elmplantação Ltda.
Alteração: Cláusula Primeira: A cláusula sétima, passa vigorar com a seguinte redação: Este convênio, cuja vigência é de 17

Brasi lia 16 de fevereiro-de 199r
LUIZ .2.LAUDIO RABELLO PETTENA

(N9 87 . 166 - 10-3-98 - R$ 59 , 12 )
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Banco Agrimisa S/A
Em Liquidação Extrajudicial
CG-C: 24.'986.770/0001-13
AVISO
QUADRO GERAL DE CREDORES
O Sr. Liquidante da empresa acima em "Liquidação Extrajudicial", cumprindo o disposto no artigo 26, 4 0 , da
Lei n° 6024, de 13.03.74, comunica aos interessados que, esgotado o prazo legal para oferecimento de
impugnações a créditos constantes do Quadro Geral de Credores, cujo aviso foi publicado na imprensa oficial
e comum, e julgadas todas elas, considera-se definitivo referido "Quadro", com as seguintes modificações
registradas em 31.08.97: a) habilitação da Góes Cohabita Administração, Consultoria e Planejamento Ltda,
como credora quirografária pelo valor de R$ 790.534,74, conforme decisão erra recurso administrativo; b)
consolidação de valor devido ao Banco Central do Brasil em razão de metodologia de apuração do saldo devido
no importe de R$ 931.711,88, além do reconhecimento de parcela devida, desconsiderada inicialmente, no
valor de R$ 210.541,78 por débito do liquidando no exterior, devidamente honrado es reclassificação como
"preferencial", a partir desta data, do crédito do Banco Central do Brasil, por sua natureza fazendária; c)
substituição por sub-rogação à Goés Cohabita Participações Ltda e à Winners Engenharia Financeira S/C Ltda
de diversos créditos quirografários, no período liquidatário. Cópias do aludido documento encontram-se na
sede da liquidanda, à Rua Espirito Santo, 505 - Centro - Belo Horizonte-MG, CEP n° 30,160-918, para conhecimento geral e devidos fins de direito.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de' 1997
OSMAR BRASIL DE ALMEIDA

(N9 87.129 - 9-3-98 - R$ 88,68)

Banco Cooperativo do Brasil S/A
CGC/MF N°02.038.232/0001-64
EDITAIS DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINS,RIA E EXTRAORDINÁRIA

-3Y5

dos empregados para o triênio de Investidura' 1998/2001, do Tribunal Rg:'
gional do trabalho da 114 Região, conforme Edital publicado no Diário
Oficial do Estado do Amazonas no dia 20/02/98.
Belém-PA, 5 de março de 1998
RAIMUNDO FREIRE DA COSTA
(N9 87.168 - 10-3-98 - R$ 73,90)

Federação Nacional das Secretárias e Secretários
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente, a Diretoria da FEDERAÇÁO NACIONAL DAS SECRETÁRIAS E SECRETÁRIOS,
convoca todos os delegados Representantes dos sindicatos filiados, em condições estatutárias de voto, para
comparecerem à assembléia geral extraordinária, que será realizada no dia 14 de março de 1998 (Sábado), na
sala de reuniões da CNTC, sito na Av. W5-Sul — Quadra 902— Bloco "C" — Brasília-DF, para deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: 1) Discussão, votação e aprovação da pauta de reivindicações das Normas Coletivas de
Trabalho da categoria à nível nacional ou dissídio coletivo; 2) Outorga de poderes a diretoria da Federação para
encaminhamento das reivindicações e celebração cie negociações com as categorias econômicas e subscrever
acordo e convenções. No caso de malogro das negociações, para ajuizamento de Dissídio Coletivo de natureza
económica ao Tribunal competente; 3) Discussão, votação e aprovação ou não do percentual, forma de
pagamento e distribuição no competente sistema confederativo da Contribuição Confederativa e/ou Assistencial
de acordo com a Constituição Federal; 4) Outros assuntos de interesse. A primeira convocação da assembléia é
para as 14 (quatorze) horas e, não havendo 'quorum' legal, a mesma será realizada duas horas após, com
qualquer número de presentes.

São Paulo, 4 de março de 1998
MORDENTI BORBA LEITE DE MORAES
Presidente

LEIDA MARIA
Pelo presente edital, a diretoria do Banco Cooperativo do Brasil S.A., nos termos do Estatuto Social, convoca
todos MI seus acionistas para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar na sua
sede social em Brasília/DF, SCS - Quadra 08, bloco A, n°60, Edificio Sofia, 4° andar, no próximo dia 24/03/98, às
10:00 horas, em primeira convocação, ou às 10:30 horas, em segunda convocação, a fim de deliberarem sobre:
IIIIIIIV-

Apreciação do Relatório da Administração;
Exame, discussao e votação das Demonstrações Financeiras;
Eleição de novo diretor;
Outros assuntos de interesse da Assembléia.

Brasília, 9 de março de 1998
BANCO COOPERATIVO DD BRASIL S.A. — BANCOOB
RAINMNDD MARIANO DO VALE
Presidente
(N9 87.121 — 9/3/98 — R$ 310,38)
(DIAS: 10, 11 e 12/3/98)

Banco do Estado de São Paulo S/A
CGC 61.411.633/0001-87 - Sociedade Aberta
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 42/97

Objeto: Aquisição de bens, do tipo "No Breaks" estático ora-tine, novos. Fornecimento de Edital: a partir de
11/03/98, das 9 às 16 horas, no DSUPR-DCA - R. Dr. Falcão Filho, 56 12° andar - São Paulo/SP.
MARIA REGINA BUENO FERNANDES
Coordenadora Administrativa da Equipe de Licitações

(Of. s/n9)

Cooperativa de Economia de Crédito Mútuo
dos Empregados do Senai/DF
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do SENAI-DF, COPERSENAL no uso de suas
atribuições legais e de acordo com seu estatuto, convoca seus cooperados para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no
dia 31 de março de 1998, no auditório do Centro de Formação Profissional de Taguatinga - CFP/T, situado na Área-Especial n°
2 - Setor "é" Norte de Taguatinga, observando os seguintes horários às 14:30 horas, com o quorum mínimo de dois terços dos
cooperados; às 15:30 horas, com a metade mais um dos cooperados; às 16:30 horas com o mínimo de dez cooperados. Pauta
dos trabalhos, conforme artigo 36 do estatuto da Cooperativa a) Deliberação sobre a prestação de contas do 1 e 2 semestre de
1907; b) Dar destino às sobras ou repartir as perdas do ano de 1997; c) Eleição do Conselho Fiscal; d) Assuntos gerais para
efeitos legais e estatutários. Declara-se que o número de cooperados nesta data à de 68 (sessenta e oito).

Bra.silia—DF, 10 de março de 1998
(N9 87.198 -

10-3-98 - R$ 73,90)

AUGUSTO CÉSAR CHAVES DE CARVALHO

Federação dos Trabalhadores un Turismo e Hospitalidade
da Amazônia Legal
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIA()

O Presidente da Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade da Amazônia Legal (FETRAMA), no uso de suas atribuições legais e
estatutárias CONVOCA todos os DIRETORES para uma REUNIÃO, que será rea
lizada no dia 19/03/98, em 14 (primeira) Convocação às 09:00 horas com
toda a Diretoria presente e às 10:30 horas em 24 (segunda)e última cora
vocação com qualquer número em sua Sede Social sito à Rua Ferreira Cari
tão NO 36, em Belém - PA, para deliberar a seguinte ordem do dia: 14T
Escolha de Lista Tríplice de Juiz Classista Temporário representante

(N9 87.171 - 10-3-98 - R$ 73,90)

Federação Nacional dos Conferentes e Consertadores de Carga
e Descarga, Vigias Portuários, Trabalhadores de Bloco,
Arrumadores e Amarradores de Navios,-nas Atividades Portuárias
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO . CONSELHO DE REPRESENTANTES
Pelo presente edital ficam convocados os Delegados Representantes dos Sindicatos do
âmbito de coordenação profissional desta FENCCOVIB para comparecerem à Reunião
Extraordinária do Conselho de Representantes, a ser realizada na sede desta Entidade, no
SDS - Bloco 30 - 4 0 andar - Sala 408, em Brasilia/DF, no dia vinte e seis (26) de março de
1998, às quinze (15) horas com quorum legal ou uma (1) hora apôs com qualquer número de
Delegados presentes, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a)
conhecer, discutir e deliberar sobre a situação financeira da FENCCOVIB e traçar diretrizes
para o seu funcionamento administrativo; b) aplicação de -penalidades a sindicatos filiados
nos termos do Estatuto da FENCCOVIB; c) definir prioridades de ação politica e
administrativa.

(Of. n9

32/9-1)

Brasilia-DF, 10 de março de . 1998
MÁRIO TEIXEIRA
Presidente

Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construção Pesada e Afins
'EDITAL
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Pelo presente edital, fazemos saber aos empregadores que se dedicam às
atividades econômicas que nos são correspondentes, em todo o territó rio nacional, que o desconto da contribuição sindical de seus empregados não representados por sindicato da categoria deve ser efetuado até
31 de março do corrente ano e recolhido em nosso favor até 31 de
abril, impreterivelmente, conforme dispõem os arts. 579 e 582 da CLT.
O desconto deverá ser feito na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho dos empregados, qualquer que seja a forma da
referida remuneração, incluindo adicionais e horas extras, de acordo
com o inciso I do art. 580 da CLT. O recolhimento deverá ser procedido, sem multa, até 30 de abril, através dos orgãos arrecadadores: 14)Caixa Econômica Federal; 20) - Banco do Brasil S/A; 30) - Estabelecimentos Bancários integrantes do sistema de arrecadação dos tributos
federais devendo os empregadores nos enviar a xerox da guia autenticada mecanicamente pelos referidos estabelecimentos. Lembramos os senhores empregadores que o não recolhimento, no prazo legal, implicará nas
sanções do art. 600 da CLT: Multa de 10%, mais 2% de mora mensal, 1%
de juros, também mensal, e correção monetária, providencia que será
tomada por esta federação, nos termos do art. 606 da CLT, sem prejuízo
das penalidades que possam ser aplicadas pelas autoridades competentes
do Ministério do Trabalho, de acordo com o art. 598 da CLT. Estão obri
gados a recolher, em favor desta federação a contribuição sindical de
seus empregados, as empresas de estradas, pavimentação, obras de terra
planagem em geral, pontes, portos, viadutos, túneus, rodovias, barragens, aeroportos, hidrelétricas, canais, obras de saneamento, montagens industriais e engenharia consultiva e as que exerçam atividades
econômicas similares ou conexas às acima, observando o que dispõem os
arts. 579 e 591 da CLT. Lembramos ainda, que a contribuição sindical
do empregado admitido após o mês de março será descontado no primeiro
mês de trabalho, e o recolhimento no mês subsequente, salvo se esse
descdnto já tiver sido feito, no ano em curso, no emprego anterior e
anotado na carteira profissional, de acordo com o que dispõem os arts.
601 e 602 da CLT. Os pedidos de guias ou esclarecimentos, poderão ser
dirigidos a esta Federação, no que os interessados serão prontamente
atendidos.'
Brasília-DF, 9 de março de 1998
WILMAR GOMES DOS SANTOS
Presidente
(N9 87.204 - 10-3-98 - R$ 177,36)
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Fundo Mercantil do Brasil de Investimento Financeiro
MBFIF Curto Prazo Vip

Fundo Mercantil do Brasil de Investimento Financeiro
DI MBFIF 60
CGC 00.598.452/0001-17
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOS CONDÔMINOS

CGC 01.136.301/0001-00
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOS CONDÔMINOS
O Banco Mercantil do Brasil S'A • CGC. 17.184.037'0001 . 10, na qualidade de administrador, vem convocar os condôminos
para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a se realizar dia 18 (dezoito) de março de 1908, em sua sede, à Rua Rio de
Janeiro n°654 19 0 andar, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, às 15.00 (quinze) horas, a fim de deliberarem sobre a
seguinte matéria, a) tomada de contas e apreciação dos atos praticados pelo Administrador, referentes ao exercício findo em
31.'12'97, b) apreciação e aprovação das alterações introduzidas no Regulamento do Fundo, atendendo ao disposto nas
Circulares 2786 e 2798.97 do Banco Central do Brasil, apros ação da proposta do Administrador de delegar a administração
da carteira do Fundo para a Mercantil do Brasil Distribuidora S 'A Títulos e X'alores Mobiliários, conforme faculdade prevista
no Regulamento anexo à Circular 261695 - Art. 09 II, do Banco Central do Brasil, d) outros assuntos de interesse do Fundo

O Banco Mercantil do Brasil S.°A CGC. 17.184.037.'0001 10, na qualidade de administrador, vem convocar os condôminos
para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a se realizar dia 19 (dezencne) de março de 1998, em sua sede, à Rua Rio de
Janeiro n°654 19° andar, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, às 11:00 (onze) horas, a fim de deliberarem sobre a
seguinte matéria. a) tomada de contas e apreciação dos atos, praticados pelo Administrador, referentes ao exercício findo em
"5 1'1291; b) apreciação e aprovação das alterações introduzidas no Regulamento do Fundo, atendendo ao disposto lias
Circulares 2 1 86 e 2 198'9'0 do Banco Central do Brasil, c) aprovação da proposta do Administrador de delegar a administração
da carteira do Fundo paras Mercantil do Brasil Distribuidora S,'A Títulos e Valores Mobiliários, conforme faculdade prevista
no Regulamento anexo à Circular 261695 -Asa. 09 II, do Banco Central do Brasil; d) outros assuntos de interesse do Fundo.

Belo Horizonte, 9 de março de 1998
ADMINISTRADOR

Belo Horizonte, 9 de março de 1998
ADMINISTRADOR
(N9 87.215 - 10-3-98 - R$ 59,12)

(N9 87.213 - 10-3-98 - R$ 59,12)

Fundo Mercantil do Brasil de Investimento Financeiro
MBFIF 30

Fundo Mercantil do Brasil de Investimento Financeiro
MBFIF CDB 60
CGC 01.605.448/0001-00
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS CONDÔMINOS

CGC 38.743.597/0001-37
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOS CONDÔMINOS
A Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários - TVM - CGE 17.364.795/0001-10, na qualidade de
administradora, vem convocar os condôminos para se rewurem em Assembléia Geral Ordinária a se realizar dia 18 (dezoito) de
março de 1998, em sua sede, à Rua Rio de Janeiro n° 654 - 19° andar, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, às 10:00
(dez) horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte matéria: a) tomada de contas e apreciação dos atos praticados pela
Administradora, referentes ao exercício findo em 31/12/97; b) apreciação e aprovação das alterações introduzidas no
Regulamento do Fundo, atendendo ao disposto nas Circulares 2786 e 2798/97 do Banco Central do Brasil; c) aprovação da proposta da Administradora de transferencia da administração do Fundo para o Banco Mercantil do Brasil S/A, permanecendo a
gestão da carteira sob a responsabilidade da Mercantil do Brasil Distribuidora S/A - TVM; d) outros assuntos de interesse do
Fundo.
Belo Horizonte, 9 de março de 1998
ADMINISTRADORA

O Banco Mercantil do Brasil S/A - CGC. 17.184.037/0001-10, na qualidade & administrador, vem convocar os condôminos
para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a-se realizar dia 18 (dezoito) de março de 1998, em sua sede, à Rua Rio de
Janeiro n° 654 - 19° andar, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, às 14:00 (quatorze) horas, a fim de deliberarem sobre
a seguinte matéria: a) tomada de contas e apreciação dos atos praticados pelo Administrador, referentes ao exercido findo em
31/12/97; b) apreciação e aprovação das alterações introduzidas no Regulamento do Fundo, atendendo ao disposto nas
Circulares 2786 e 2798/97 do Banco Central do Brasil; c) aprovação da proposta do Administrador de delegar a administração
da carteira do Fundo para a Mercantil do Brasil Distribuidora S/A - Títulos e Valores Mobiliários, conforme faculdade prevista
no Regulamento anexo à Circular 2616/95 - Art. 09 - II, do Banco Central do Brasil; d) outros assuntos de interesse do Fundo.
Belo Horizonte, 9 de março de 1998
ADMINISTRADOR
(N9 87.214 - 10-3-98 - R$ 59,12)

(N9 87.212 - 10-3-98 - R$ 59,12)

Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas
Fundo Mercantil do Brasil de Investimento Financeiro
MBFIF 30 Automático
CGC 01.605.446/0001-02
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOS CONDÔMINOS
O Banco Mercantil do Brasil S/A - CGC. 17.184.037/0001-10, na qualidade de administrador, vem convocar os condôminos
para ar reunirem em Assembléia Geral Ordinária a se realizar dia 18 (dezoito) de março de 1998, em sua sede, à Rua Rio de
Janeiro n° 654 - 19° andar, mi Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, às 11:00 (onze) horas, a fim de deliberarem sobre a
aeguinte matéria: a) tomada de contas e apreciação dos atos praticados pelo Administrador, referentes ao exercício findo em
31/12/97; b) apreciação e aprovação das alterações introduzidas no Regulamento do Fundo, atendendo ao disposto nas
Circulares 2786 e 2798/97 do Banco Central do Brasil; c) aprovação da proposta do Administrador de delegar a administração
da carteira do Fundo para a Mercantil do Brasil Distribuidora S/A - Títulos e Valores Mobiliários, conforme faculdade prevista
no Regulamento anexo à Circular 2616/95 - Art. 09- II, do Banco Central do Brasil; d) outros assuntos de interesse do Fundo.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 4/98

Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de limpeza e conservação.
Abertura: 26.3.98, às 10:00 horas
Local: Auditório do edifício do SEBRAE.
Editais no SEPN quadra 515, bloco "C', loja 32, 1° andar, na Secretaria de Apoio à
Comissão de Procedimento Seletivo.
Brasília, 10 de março de 1998
COMISSÃO DE PROCEDIMENTO SELETIVO
(Of. n9 7/98)

Belo Horizonte, 9 de março de , 1998
ADMI N ISTRADOR
(N9 87.217 - 10-3-98 - R$ 59,12)

Fundo Mercantil do Brasil de Investimento Financeiro
MBFIF Max 30
CGC 00.062.468/0001-00
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOS CONDÔMINOS
O Banco Mercantil do Brasil S/A - CGC 17.184.037/0001-10, na qualidade de administrador, vem convocar os condôminos
pata se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a se realizar dia 19 (dezenove) de março de 1998, em sua sede, à Rua Rio de
Janeiro n° 654 - 19° andar, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, às 10:00 (dez) horas, a fim de deliberarem sobre a
seguinte matéria: a) tomada de contas e apreciação dos atos praticados pelo Administrador, referentes ao exercício findo em
31/12/97; b) apreciação e aprovação das alterações introduzidas no Regulamento do Fundo, atendendo ao disposto nas
Circulares 2786 e 2798/97 do Banco Central do Brasil; c) aprovação da proposta do Administrador de delegar a administração
da carteira do Fundo para a Mercantil do Brasil Distribuidora S/A-- Títulos e Valores Mobiliários, conforme faculdade prevista
no Regulamento anexo à Circular 2616/95 - Art. 09 - II, do Banco Central do Brasil; d) outros assuntos de interesse do Fundo.

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
de Mato Grosso
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA N9 3/97

Objeto r Contratação de Obras e Serviços de Engenharia, referente a 4* rase do Centre de
Eventos de Mato Grosso - Pilares e Fundação. Comunicamos que foram desclassificadas as
seguintes licitantes: A543 Construções e Comércio Ltda, Valor Engenharia Ltda, Destak
Construtora Incorporadora Ltda e Lotufo Engenharia e Construções Ltda. Foram
classificadas as seguintes licitantes: em 1° - Sávio Brandão Planejamento • Construções
Ltda com o preço de R$ 349.690,07, em 2° - Eraft Engenharia e Construções Ltda com o
preço de R$ 369.930,35, em 3° - Encon Engenharia de Construção Ltda com o preço do R$
390.452,42 e em 4° - Arte Construtora Ltda com o preço de R$ 437.983,20, tendo,
portanto, se sagrado vencedora a licitante Sávio Brandão Planejamento • Construções
Ltda, com preço global de R$ 349.690,07 (trezentos e quarenta e nove mil, seiscentos e
noventa reais, e sete centavos), com o prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos,
a partir da data da assinatura do contratoi
Cuiabá, 9 de março de 1998
ZAIRA DE MELO PEREIRA
Presidente da Comissão de Licitação

Belo Horizonte, 9 de março de 1998
ADMINISTRADOR
(Of. n9 87/98)
(N9 87.216 - 10-3-98 - R$ 59,12)

Unimed Seguradora S/A
Fundo Mercantil do Brasil de Investimento Financeiro
MBFIF 60
CGC 42.778.217/0001-77
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOS CONDÔMINOS
O Banco Mercantil do Brasil S/A - CGC. 17.184.037:0001-10, na qualidade de administrador, sem convocar os condômina
para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a se realizar dia 19 (dezenove) de março de 1998, em sua sede, à Rua Rio de
Janeiro n° 654- 19° andar, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, às 14:00 (quatorze) horas, a fim de deliberarem sobre
a seguinte matéria: a) tomada de contas e apreciação dos atos praticados pelo Administrador, referentes ao exercido findo em
31/12/97; b) preciação e aprovação das alterações introduzidas no Regulamente do Fundo, atendendo ao disposto nas Circulares
2786 e 2798/97 do Banco Central do Brasil; c) aprovação da proposta do Adn,inistrador de delegar a administração da carteira
do Fundo para a Mercantil do Brasil Distribuidora S/A - Titulos e Valores Mobiliários, conforme faculdade prevista no
FtegulaMento anexo à Circular 2616/95 --Asa. 09- II, do Banco Central do Brasil:1:1) outros assuntos de interesse do Fundo.

4144*-43 q-r218--

10-3-98•R$ 59 , 12 )

Belo Horizonte, 9 de março de 1998
ADMINISTRADOR

CGC/MF n9 92:863. 505/0001-06
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
Ficam convocados os acionistas da Unimed Seguradora S.A., conforme artigo 124 da Lei dãs S. As., para se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária, a realizar-se sadia 26 de março de 1998, às 10 horas, na Alameda Santos, 1827 - 9' andar, nesta Capital, a fim de deliberar sobres
seguinte Ordem do Dia: a) exame, discussão e votação do relatório da Diretoria Executiva e das demonstrações contábeis e financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1997: e) destinação do resultado do.exercício, e) eleição de 5,membros para o Con,
selho de Administração para preenchimento dos cargos vagos: d) fixação de verba de remuneração paras Conselho de Administração
São Paulo, 5 de marco de 1998
FRANCISCO JOSÉ NEVES
Presidente do Conselho de Administração
(N9 87.164 - 10/3/98 - R$ 133,02)
(DIAS: 11, 12 e 13/3/98)
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Governo do Estado do Amazonas
Secretaria da Indústria e Comércio
Instituto de Pesos e Medidas do Estado

SEÇÃO 3

Governo do Estado da Paraíba
Secretaria da Infra-Estrutura
Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 1/98
O Intitulo do Patos • Medidam do Estado do Atntaonas-IPEM/AM,atravém da sua Comine) Permsutente do
'Murça°, toma público para conhecimento dos Interessados, que fará realizar, na sala da Conduão de LIcitacao do
1PAAM, situado à Rua Recif•,3280, bairro de Florem, ent Manaus, Estado do Antinomia, com abertura previsto para o
dia 25.03.98, Os 09:00h., a Licttacao na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, pelo critério do MENOR PREÇO,
para reforma, ampliação • modernizocilo dos imóvel, onde inncionam o IPEM/AM e a construclio de um Posto de
//eriça° Volumétrica, na forma que preceitua a Lei 8666;93 altera pela de nr.8883,94, a IN MARF: :tr. OS de
21,06,95,* as condienes estabelecidas nauta EDITAL.° Editai • sou* anexos poderio ser adquiridos na Av. André
Araujo,242, fundos, bairro do Alehm, mediante o recolhimento do RS 500,00(quinhentos reais), na c/c do IP EM/AM
nr.110013-6,Ag.290S-X,do Banco do Brasil.

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N9 7/97
1 - A Superintendência de °brita do Plano de Desenvolvimento do Estado - Suplan, torna público aos interessado.,
que após abertura e análise dos Envelopes de n°02 (Proposta de Preços), classificou as seguintes firmas:
1° lugar : C.P.-Construções Lida;
20 lugar SOME- Engenharia e Comércio Ltda;
3° lugar : RIO SUL-Empreendimentos e Construções Ltda;
2 - A fuma CONCiEL-Construções Civil e Eletrificação Ltda, foi declarada desclaaaificada por esta Comitallo,
com base no Art. 43 parágrafo 5° da Lei ri° 8.666/93 e Lei 5.607/92 de 26/06/92.

Manaus, 4 de Marco de 1998
EULER LIMA ASSIS
Presidente da Comissão
(N9 86.725 - 5/3/98 - R$ 221,70)
(DIAS: 9, 10 e 11/3/98)
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João Pessoa, 5 de março de 1998
MARIA AUXILIADORA M. M. GARRO
Presidente da CPL
(Of.. n9 276/98)

Empresa Paraibana de Turismo S/A
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Gerência Estadual do Prodeagro
Departamento de Licitações
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 1\19 2 / 9 8

Departamento de Licitações do PRODEAGRO toma público que, na Concorrência Pública CP n° 002/98 para
Contratação de Obras e Instalações da Sede da FEMA, foram inabilitadas as empresas Concremax Concreto,
Engenharia e Saneamento Ltda, Geosolo Engenharia Planejamento e Consuttoria Ltda, Construtora Ferrer Ltda, Ayra
Arquitetura e Construção Ltda e habilitadas as empresas Ensercon Engenharia, Serviços e Comércio Ltda, Embracon
Empresa Brasileira de Construção. Comércio e Indústria Ltda e Power Construções Ltda. Ficam os referidos licitantes
notifbcados do ato acima.
Cuiabá, 6 de março de 1998
ESTEVÃO TORQUATO DA SILVA
P/Departamento
(Of.. n9 68/98)

Governo do Estado de Minas Gerais
Departamento de Estradas de Rodagem
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: Consorcio Cab/Engesolo.
Instrumento: Contrato NU-24.017/98. Fundamento: Edital 001/97. Objeto: Prestação de serviços de supervisão da 2° etapa
das obras de duplicação da rodovia Fernão Dias - BR 381, trecho Belo Horizonte/Divisa MG/SP. Valor: R$ 16.541.591,70.
Dotação Orçamentária: 2301.16885371.001,4110.04 (fontes de recursos 40 c 45) do orçamento geral do DER/MG e
16.088.0537.1296.0058 (fontes 2100 e 0148) do orçamento geral do DNER. Processo: 117.250197-2.
(N9 87.211 - 10-3-98 - R$ 29,56)

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N9 1/98
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, (constituída pelo Ato
Governamental AG. 1486197) publicada no DOE do dia 28 de outubro de 1997,
torna público que fará realizar Concorrência Pública Internacional do tipo
"Menor Preço Global", para execução das obras de implantação e pavimentação
da Rodovia P8008 neste Estado, de acordo com o processo 01/98 PBTUR/PRODETURPB, na fórmula de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço
unitário, será regida pela Lei Federal n° 8.666/93 de 21.06.93.
A documentação completa do Edital poderá ser adquirida na sede da PBTUR, sito
à Av. Almirante Tamandaré, 100 - Tambaú - CEP: 58.039-903, João Pessoa Paraíba, a partir do dia 12/03/98 durante o horário comercial, a abertura do
envelope de habilitação será às 9:00 horas do dia 27/04/98, no endereço
supramencionado.

Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos

Hídricos e Minerais
AVISOS DE LICITAÇÃO
IFB N9 1/98-18
OBJETO: Fornecimento, assentamento e montagem de tubos e conexões para o
Sitema da Adutora do Cariri.
MODALIDADE: Concorrência Internacional Especificada nas Normas do Banco
Mundial.
LOCAL: Centro Administrativo Integrado do Governo do Estado da Paraíba, Bloco
IV, 6° andar, Bairro Jaguaribe- João Pessoa/Paraíba/Brasil.
DATA/HORA: 14 de abril de 1998 às 14:00 horas.
INFORMAÇÕES: Telefones (5583)222-1322/222-3922 - Fax: (5583) 241-1727.

Prefeitura Municipal de Coração de Jesus
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 3/98
O Prefeito Municipal de Coração de Jesus-MG, cumprindo o que determina a Lei 8.666/93, toma público que fará realizar
Licitação na modalidade de Tomada dc Preços 003/98, para obra de Canalização Regular de Córrego com Recuperação de Área
Degradada da Baixa do Guedes, neste Município. Convênio com o Ministério do Meio Ambiente. Abertura 27/03/98 até 10:00
horas. Entrega das propostas 27/03/98 até as 09:00 horas. Os interessados deverão procurar pela Comissão Permanente de
Licitação, no horário das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira.
Coração de Jesus, 9 de março de 1998
ANTONIO CORDEIRO DE FARIA

ANTONIO FERNANDES FILHO

(Of.. s/n9)

IFB N9 2/98-1B
OBJETO: Fornecimento de equipamento hidro-mecânicos, elétricos e de automação
pra o Sistema da Adutora do Cariri.
MODALIDADE: Concorrência Internacional Especificada nas Normas do Banco
Mundial.
LOCAL: Centro Administrativo Integrado do Governo do Estado da Paraíba, Bloco
IV, 6° andar, Bairro Jaguaribe- João Pessoa/Paraíba/Brasil.
DATA/HORA: 14 de abril de 1998 às 14:00 horas.
INFORMAÇÕES: Telefones (5583)222-1322/222-3922 - Fax: (5583) 241-1727.
MARIA NAVEGANTE DA SILVA
Presidente da Comissão Especial de Licitação

(N9 87.210 - 10 - 3 - 98 - R$ 44,34)

(Of. n9 47/981

Prefeitura Municipal de Gurinhata
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 4/98
A Prefeitura Municipal de Gurinhatil-MG, na qualidade de Promotora toma público que
fará realizar dia 12 de março de 1998, às 14:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de GurinhatáMG, Licitação Pública modalidade Carta-Convite, para iluminação do Estádio "Benjamin Jerônimo
Franco', na sede do Município de Gurinhatã-MG.
O respectivo Edital e maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Compras e
Licitações da Prefeitura Municipal de Gurinhatã, à Av. Getúlio Vargas, n°. 925, telefones (034) 264-1010
ou 284-1114, no horário das 12:00 às 17:00 horas.
Gurinhatá"--41G, 6 de mate() de 1998
KELSELEY MARIA DA SILVA XAVIER
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(0f- n9 28/98)
(DIAS: 9, 10 e 11/3/98)

41.

Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Administração
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 1/98
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ESTADO DA PARAIBA, através da Comissão Permanente de
Licitação," toma público a quem interessar possa, que fará realizar às 14:00 horas do dia 26 de março de 1998, no
edifício da Prefeitura Municipal à Rua Cel. Juvêncio Carneiro, 335 - I° andar, a Tomada de Preços N° 01/98,
regida pela Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, abaixo especificada:
TOMADA DE PREÇOS N°: 01/98
OBJETO: Reconstrução e Recuperação dé.Casas
RECURSOS: Convênio N° 242/97 - MPO/SEPR - Elem. Despesas 3440.41 - Fonte 115 e Recursos próprios
previsto no Orçamento (Lei N° 1.178/97)
Os interessados poderão ler ou adquirir cópia do Edital seus Anexos e outras informações, no endereço acima, no
horário das 8:00 às 12:00 hs dos dias úteis.
Cajazeiras-PB, 2 de março de 1998
FRANCISCO DE SOUSA LEITE
Presidente da CPL
(N9 87.180 - 10-3-98 - R$ 88,68)
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SEÇÃO 3

Governo do Estado de Santa Catarina
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
AVISO DA LICITAÇÃO NO 101/98
TOMADA DE PREÇOS N9 20/98
A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, comunica que se encontra a disposição
dos interessados o Edital de Tornada de Preços n° 20/98 - Execução de Obras Civis para o Sistema de
Abastecimento de Água de Faxinai dos Guedes/SC. A documentação completa relativa a Tomada de
Preços. pode ser retirada por qualquer Proponente, contra o recolhimento de uma taxa não reembolsável no
valor de RS 200,00 (Duzentos Reais). O recebimento-e abertura da documentação -e das propostas será no
dia 27 de Março 1998, às 15:00 (Quinze) horas, na Sala de Reuniões da Divisão de Compras e
Licitações da CASAN. Demais-esclarecimentos poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações
da CASAN, Rua Crispim Mira, 174. Centro, Florianópolis/SC. Fone (048)-221.5579 e Fax W48)-221_5578.
(Of. n9 275/98)
AVISO DA LICITAÇÃO NO 107/98
TOMADA DE PREÇOS NO 21/98
A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, comunica que se encontram a disposição dos
interessados os elementos da TOMADA DE PREÇOS PP 21/98, para Execução de Obras Civis para o Sistema de
Abastecimento de Água de São Carlos/ Chapecó/SC. A documentação e propostas deverão ser protocoladas até às 15:00
(quinze) horas do dia 31 de Março de 1.998 na Divisão de Compras e Licitações da CASAM, Rua Crispim Mira, 174,
Centro - Florianópolis/SC - e a abertura ocorrerá no mesmo dia às 15:00 (quinze) horas. Maiores informações poderão ser
obtidas por escrito no mesmo endereço, ou através do TelefonefFax (048) 221-5579.

em sua sede, em 24 de março de 1998, às 8:00 h, licitação na modalidade Tomada de Preços, para a execução dos
serviços de Construção de Escola Municipal com base nas condições estabelecidas no Edital n° 02/98. O Edital
completo poderá ser adquirido na sede desta Prefeitura, através da Comissão de Licitação, a partir da data desta
publicação.
Itapirapuã, 10 de março de 1998.
PAULO ROBERTO PACHECO SAAD
Prefeito Municipal
(N9 87.172 - 10-3-98 - R$ 73,90)

Prefeitura Municipal de Fosse
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N9 2/98

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POSSE, Estado de Goiás, sediada à Av. Padre Tmjano, n° 55 - Centro,
inscrita no CGC sob o n° 01.743.335/0001-62, toma público que mi cumprimento aos conceitos contidos na Lei Federal n"
8.666 de 21.06.93 e suas alterações em vigor, fará realizar, em sua sede às 09:00 horas do dia 13 de abril de 1998, licitação
na modalidade de concorrência, para a execução de Obras de Infra-Estrutura Urbana, Obras Rodoviárias e Obras Civis, com
base nas condições estabelecidas no Edital n° 002/98.
O Edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Posse-GO, à Av. Padre
Trajano, n° 55, Centro, a partir da data desta publicação.
Posse, 10 de março de 1998
WANDA OLIVEIRA DA COSTA E SILVA

Prefeita Municipal
(Of.. s/n9)

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Inajá

(Of.. n9 276/98)
AVISO DA LICITAÇÃO NO 110/98
TOMADA DE PREÇOS N9 11/98

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, comunica que se encontra a disposição
dos interessados o Edital de Tomada de Preços if 11 /98 - Execução de Obras Civis com o
Fornecimento de Materiais para o Sistema de Abastecimento de Água de Imbituba/lbiraquera/SC. A
documentação completa relativa a Tomada de Preços, pode ser retirada por qualquer Proponente, contra o
recolhimento de uma taxa não reembolsável no valor de RS 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais). O
recebimento e abertura da docunientação e das propostas será no dia 02 de Abril de 1998, às 15:00
(Quinze) horas, na Sala de Reuniões da Divisão de Compras e Licitações da CASAN. Demais
esclarecimentos poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações da CÁSAN. Rua Crispim Mira.
174, Centro, Florianópolis/SC, Fone (048)-221.5579 e Fax (048)-221.5578.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PP.ECOR NO 1/913

A Prefeitura Municipal de Inajá torna publico que fará realizar às 15:00 hs do dia 06 de abril de 1998, na sua Sede à Av.
Antônio Veiga Martins, 80. Tomada de Preços, Tipo Menor Preço unitário para a aquisição de: materiais destinados à
construção e melhorias em 75 (setenta e cinco) unidades habitacionais. As despesas para aquisição dos bens objetos do
Edital em epígrafe correrão à conta dos recursos federais do Programa 'Habitar Brasil", e com contrapartida financeira do
Município A documentação completa do Edital poderá ser examinada e adquirida, mediante a apresentação do recibo de
pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta reais1 no endereço acima mencionado, no horário" comercial,

Inajá, 3 de março de 1998
NILSON CAMARGO MONTEIRO
Prefeito Municipal
(No 87.195 - 10/3/98 - R$ 88 , 68)
(N9 87.192 - 10/3/98 - R$ 44 , 34)
(DIAS: 11, 12 e 13/3/98)

Florianópolis, 4 de março de 1998
ENESIO JOÃO BOLSONI
Diretor Administrativo

(Of.. n9 2 77/98 )

Estado da Bahia
Prefleitura Municipal de Serrinha
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N9 3/98
AGENTE PROMOTOR: MUNICIP10 DE SERR1NHA
0 Município de Serrinha torna público que às 10:00 horas do dia 27 de
março de 1998, na praça Luiz Nogueira, 311, Centro, a Comissão Permanente de Licitação receberá documentos de habilitação e proposta para
construção. de quadra Poliesportiva.
A obra, objeto deste Edital correrá por conta dos recursos de Convênio
firmado entre o instituto de Desenvolvimento do Desporto - INDESP e o
Município de Serrinha.
A documentação completa do Edital, poderá ser examinada e adquirida,
Mediante pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), no endereço acima, a
partir do se gundo dia da publicação deste aviso, de segunda a sextafeira das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 15:00 horas, ay,f 05 dias antes
da ap resentação doe documentos 7-propostas.
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Prefeitura Municipal de Toledo
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 3 / 98
O Município de Toledo, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar, em sua sede, no Paço Municipal, sito à Rua
Raimundo Leonarch ri° 1586, Tomada de Preços, para execução de Galerias de Águas Pluviais, conforme alude no edital.
O Edital completo estará à disposição dos interessados para aquisição, a partir de 10 de março de 1998, horário das 08:30
às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, de Segunda a Sexta-feira até o dia 23/03/1998. O prazo para protocolo das
propostas ancerrar-se-á às 14 horas do dia 26/03/1998, na Prefeitura do Município de Toledo/Pr.
Os recursos para custearem o objeto desta licitação são oriundos do convênio - SEPRE/MPO, cujo os convenientes são o
Ministério do Planejamento e Orçamento e a Prefeitura do Município de Toledo - Estado do Paraná.

.

PAULINO ALEXANDRE SANTANA

Prefeito Municipal
(0f. s/n9)

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Verde
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA NO 1/98

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS, sediada na Praça
Alfredo Nasser, n° 01, Carmo do Rio Verde, inscrita no C.G.C.
sob o número
02.542.538/0001-53, através de sua Comissão de Licitação, torna público que em
cumprimento dos preceitos contidos na Lei Federal 8.666 de 21.06.93 e suas alterações
em vigor e para conhecimento das empresas interessadas, que fará realizar às 9 : 00
horas do dia 13 de abril de 1.998, em sessão pública, a licitação modalidade
CONCORRÊNCIA para a execução de obras e serviços de Infra-Estrutura Urbana, no
município. O Edital Completo e demais documentos de licitação poderão ser adquiridos
no endereço acima citado, a partir desta publicação ate o dia 03 de abril de 1.998,
no horário comercial.

Carmo do Rio -Verde, 10 de março de 199e
ROBERTO PASCHOAL LIÉGIO

(N9 87.221 - 10-3-98 - R$ 73 , 90)

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itapirapuã
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NO 2/98
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÀ, Estado de Goiás, sediada à praça Marechal Rondon
n° 47, centro, CEP 76.290-000, inscrita no CGC/MF sob o n° 02.024.933/0001-44, toma público que em
Cumprimento aos conceitos contidos na Lei Federal n° 8.666 de 21/06/93 e suas alterações em vigor, fará realizar,
/a

Toledo-PR, 9 de março de 1998
DERLI ANTONIO DONIN

Prefeito Municipal

(Of.. n9 12/98)

Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura. Municipal de Ceará-Mirim
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 1/98
Fonte de recursos. acordo de empréstimo n° 3.173/BR (banco mundial)-programa nacional do meio ambiente-pnma
Objeto consideração de unid de benet de frutas com 134,45m2 de área construída. Entrega dos envelopes. 13/04/98 às,
15 hs kbertura dos envelopes. dia 13/04/98 às 15.30hs Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim/RN - ma. gal joão varela 635
- centro - Ceara-Mirim/RN - fone 084 2742030 - fax : 084 2742557 - edital e informações:
Ceará-Mirim-RN, 6 de março de 1998
ROBERTO PEREIRA VARELA
Prefeito Municipal
(NO 87.167 - 1 0-3-9 8 - R$ 59,12)

Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de Corumbiara
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 1/98
A Prefeitura do Município de Corumbiara", Estado de Rondónia, comunica aos interessados que se encontra
aberta LICITAÇÃO na MODALIDADE de Tomada de Preços, Tipo Menor Preço OBJETO: Fornecimento de
Peças Combustíveis, Lubrificantes e Pneus, com RECURSOS do Convênio n° RO/81.002/97 - INCRA e
próprios, SEÇÃO DE ENTREGA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO às 9:00 hs do 15° dia após a
publicação no DOU., LOCAL PARA INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
E SEUS ANEXOS: Prefeitura do Município de Corumbiara - RO, sita à Rua Ulisses Guimarães sua, Fone
(069)343-2088, Edital a disposição dos interessados no endereço acima supra citado, de segunda a sextafeira, das 07:00 às 13 .00, ao custo de R$50,00 (Cinquenta Reais).

(N9 87.160 - 10-3-98 - R$ 73,90)
TOMADA DE PREÇOS N9 'V 9 8
A Prefeitura do Município de Corumbiara, Estado de Rondônia, comunica aos interessados que se encontra
aberta LICITAÇÃO na MODALIDADE de Tomada de Preços. OBJETO: Aquisição de Leite em Pó Integral e
Óleo de Soja, com RECURSOS do Convênio n° 794/97-Ministério da Saúde e próprios, SEÇAO DE
ENTREGA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO às 9:00 hs do 15° dia após a publicação no D.O.U., LOCAL
PARA INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS: Prefeitura
do Município de Corumbiara, sita à Rua Ulisses Guimarães, s/o', Fone (069)343-2088, Edital a disposição dos
interessados no endereço acima supra citado, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00, ao custo de
R$50,00 (Cinquenta Reais).
ROGÉRIO MIGUEL KERBER
(N9 87.161 - 10-3-98 - R$ 73,90)
Presidente da CPL-M
,

N° 47 QUARTA-FEIRA, II MAR 1998

2a

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO 3

379

edição - revista e atualizada

Texto Constitucional de 5 de outubro de 1988,
contendo as alterações adotadas pelas
Emendas Constitucionais n° 1/92 a 15/96

e pelas Emendas Constitucionais
de Revisão n° 1 a 6/94.
Carta Magna destinada a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento,
a igualdade e a justiça como valores
supremos de urna sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada
na harmonia social e comprometida,
na ordem interna e internacional,
com solução pacífica das controvérsias.
Uma obra de consulta obrigatória
para toda sociedade brasileira.
Adquira a sua
Constituição da República
Federativa do Brasil
na Imprensa Nacional.
SIG, QUADRA 06, LOTE 800, CEP 70604-900, BRASÍLIA-DF
FONE: (061) 313-9905 - FAX (061) 313-9676
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SCU
Algumas das mais
interessantes obras desta
coletânea tão importante
do ponto de vista histórico
e didático, no que se refere à
arte da advocacia e vivência pública.

Um verdadeiro
arquivo da
atuação jurídica e
parlamentar, revelando
a personalidade firme e
marcante do mestre forense.
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QUESTÃO MINAS X WERNECK
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Os trabalhos jurídicos produzidos por Rui
Barbosa como advogado do Estado de Minas Gerais
na questão Minas X Werneck representam um dos
momentos mais altos da dialética jurídica e da arte
de argumentação do foro brasileiro.
Trata-se de um conjunto de . arrazoados em
que o característico de sua atuação forense é a visão
da advocacia como arte, e não como ciência.

COivp)
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O acontecimento político mais belo da
primeira República foi, sem dúvida, a Campanha
Civilista. Uma espécie de ressurreição nacional.
Nesta obra podemos acompanhar toda essa
campanha de fervor desempenhada por Rui
Barbosa que vem a culminar com o Manifesto à
Nação em 28 de dezembro de 1913, onde desiste da
candidatura à Presidência da República, de forma
solene, dramática. Ele e Alfredo Ellis, seu
companheiro de chapa, candidato à VicePresidente, ilustre senador por São Paulo, assinam
o Manifesto.
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Volume XLV - 1918 - Tornos IV e V
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Volume XL - 1913 - Tomo VI
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TRABALHOS JURÍDICOS
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Volume XXXIV - 1907 - Torno III e
Volume XXXVIII- 1911

Três pareceres de âmbito estritamente
jurídico constituem o Volume XXXIV - 1907, aos
quais se adicionam também temas de outro gênero.
No Volume XXXVIII - 1911, encontramos
discursos, pareceres, manuscritos de cunho jurídico,
formando juntamente com o Volume anteriormente
mencionado, uma coletânea de trabalhos que além
de todo seu valor histórico ensinam e inspiram
aqueles que estão ligados a esta matéria.

EMBAIXADA A BUENOS AIRES
Volume XLIII - 1916 - Tomo 1

TRABALHOS JURÍDICOS

Desde os tempos do Império
foram notórios e por vezes ásperos os atritos
entre o Brasil e a Argentina.
A República herdou essa triste tradição
de rivalidade. Mas na atuação do então
escolhido Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário, em sua ida à Argentina por
ocasiao do Centenário da Independência daquele
País, o panorama de amizade entre os dois e melhorado,
o respeito e o reconhecimento da soberania das Nações
passa do simples desejo e aspiração de alguns para a
realidade eminente.
Podemos verificar também o texto da renúncia de
Rui Barbosa ao Mandato de Senador, a renúncia à Presidência
da Academia Brasileira de Letras, como outros fatos da empolgante
vida deste ilustre brasileiro narrada nesta obra.

INFORMAÇÕES E VENDAS
Atendimento ao Cliente
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Volume XXXVI - Tomo III
Esta obra, bem comi as demais, aqui
divulgadas, constituem uma coletânea
importantíssima de textos jurídicos que
trazem a cultura forense de grande
qualidade aos seus leitores.
Do período que abrange este volume,
conseguiu-se juntar alguns textos interessantes que
demonstram a atuação de Rui Barbosa em causas
diversas como: Reintegração de Posse de Títulos ao Portador;

Ação de Manutenção de Posse (Associação de Mineração do Brasil
versus Companhia de Mineração de São João Dei Rei) etc.
E mais uma obra em que vale a pena conferir a destreza e a potencialidade
do mestre forense na arte de advogar.

Setor de Indústrias Gráficas (SIG),
Quadra 06, Lote 800
Caixa Postal 30.000, CEP 70604-900,
Brasília-DF

FONE

FAX

FONE
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(061)
(061)
(061)
(061)
313-9905 313-9676 313-9900 313-9610
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Observar as instruções é
planejar bem seu trabalho
INSTRUÇÕES PARA USO DO GABARITO E ACEITAÇÃO DE ORIGINAIS

2
3

5

7
8
9
10
11
12

As instruçOes que se seguem, para uso do presente modelo, de-1
Nem ser rigorosamente observadas. Entregando sua materia de acordo ccqw
'estas instruçoes, garantimos a divulgaçao no Diario subseqüente a data'
da entrega.
1.
O texto devera ser datilografado em papel tipo ofício, usandoi
!fita nova e tipos limpos, em espaço um, pitch dez, na medida de 18cm del
largura para os textos. No caso dè balanços, tabelas e quadros, as me-11
Ididas deverao ser de 18cm para uma coluna e de 37cm de largura para duas colunas da pagina.
1
2.
Avançar dez espaços datilográficos quando abrir parágrafo nol
:texto.
1
3.
Datilografar em letras maiúsculas e Centralizados os títulos'
le subtítulos.
~
Evitar anotaçoes, erros de datilografia e quaisquer rasuras.
A.
•
15.
Aproveitar as áreas demarcadas, datilografando
rente as margens pontilhadas sem ultrapassa-las, quando se tratar do gabarito.
6.
Tratando-se de balanços e/ou matérias com mais de uma lauda,
;indique á ordem a ser seguida, numerando-as no verso.
- amarrotar nem dobrar o original, a não ser
o.
No
ao longo da
:linha pontilhada.
18.
No caso de matéria paga; que Saia _com erro de publicação, se
'for falha da Imprensa Nacional as reclamaçó- es
deverão ser formuladas,
por
escrito,
ate
o
quinto
dia
util
após
a
publicaçao.
1
19.
Para encontrar o valor a ser pago pela publicaçao, basta multiplicar o numero de espaços ocupados pelo texto, indicado nas margens
'esquerda e direita, pelo preço em vigor:
. Anexe chequei
R$ 14,78
nominal a Imprensa Nacional, no valor global da publicaçao e envie peio!
Correio.
Por motivos de ordem técnica, o espaço do nosso gabarito cor'responde a 1,5cm de uma regua comum.
.a0 .O nome do signatário constante da materia devera vir em letras maiúsculas e a assinatura nao pode atingir o texto,
sob pena de
comprometer a nitidez do mesmo.
Jl.
A materia deve ser enviada em duas vias, com o "Publique-se".

1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

13.
14

14

Tomando-se o texto acima como exemplo para fins de cálculo, teríamos o seguinte valor global:
)( 13 (espaços ocupados) = R$ 192,14
R$ 14,78

NOTA:

