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BSTADO 00 l'IAUÍ 
l'aDSl'nJllA IIUNIC. DB 5ANTO AJffOMO DOII MIL&OIIJIII 

C11N -0Uu..eolll0001 07, BUA LUIZ GOI08 VILANOVA. 6& - CB.NTIIIO 
CIIP-e&.4II-OIO · IW!ffO AHTOIIIO D08 llllL&OU8 · PI 

.EXTRATO .D:E CO TRATO 
CO RATOADMINI ITTUTIVO L 01612019 
ADFS lO AO PREGÃO Plltl!S I! CJAl, SRP o O 012120111 REAJ.17AOO Pl!LO MUNJCtPJO DF. 
CAPITÃO DI! CAi'1PO -PL 
Termo do Cooperação Técnica li"OOJ/2019 Publicado no DOM 27.0:J..2019 Pag 166 
Contr1tan1e: Mllllicipio de San10 Antooio dos MJL,gres-PI 
Contratada:Opção Distribuidora de Medicamentos o Material Hospitalar LTDA-Ml! C PJ n• 
2lUKl6,0IO/OOO l,53 lnsaiçilo Esuidual ri' 19.602..0 14•0. 
OBJETO DO CONTRATO: Adesão ao Rcgislro do preço para futw'11 aquisiç!o de mcdicamcnlos cm. 
geral para suprir neoesstdldes da secrewia de saúde do municíp'o de Santo António dos Milagres- PI. 
Vlgfoda :O objclo deste Coou-ato dC\'l:rá ser executado no pnz.o de 8lé 12 (doze) mcsics, contados da 
daia d) retirada da ornem de tço. 
Valor do Contnto: o valor do RS 432231,98 (q1111troccntos e trinta e-dois mil e duzentos o trinta e um 
reais e ocmmta e oit.o reais).Seudo: Lote l - F8ro1.ácia Básica com o valor de ll.S 143 .686 6;l,ote ll
Mcdicamcntos Injclâvcis c-0m o Ylllor de KS 7J.475,B7;Lote lll• f'liicotrópicos l:spcciais com o valor de 
RS 89.467, I0;l.ote IV- Matcrtal Hospita.lar com -0 valor de RS l0l.216,33;Lote V- Mstuial 
Odootológi~'ll com o Vlllonk: KS 24 .. 386,12. 
Data da Assinatura : 28 de forço de 2019. 
Dota~iio Orç,om.u1tárt11; OT<;l!IDcnto G<.w do Mu.nkípio FMS/FP !CM e oulroli, Ekmcnto de 
Dcspcsa.: 339030 Material de Consumo e Fonte de Roct,rso: 290 Rocu:roos vinculados a saúde 

BIITADO DO l'IAuf 
PUnlTUBA MUIOC. DS 8ANl'O 4NTONlO 1108 MILAOUS 

CIIN-OU-Hl7, IIUAIAJJZ OOIIIIII VIL&NOVA. 56- CBlffllO 
~-IIANl'O AN'l'ONlO D08 IIILUIU8 · l'I 

A VISO DE LICITAÇÃO 

O Município de Santo Antônio do. ilagres-PI, realizará licitação 
Ca.rta Convite nº. 001/2019, menor preço, em 08/04/2019; às 09:30 
hs. Objeto: Fornecimento de oestas básicas para atender as 
nece idade · das familias carentes atendidas pelo Municlpio de 
Santo Antônio dos Milagres. Local: Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal. Recursos: Orçamento Geral do Município, 
Recurso próprios, fpm, icms. Edital: Sede da Prefeitura. 

Santo Antônio dos Milagres (PI), 28 de março de 2019. 
Raimundo Barbosa Gomes 

Presidente da CPL 

BSTADO DO P!Aul 
Pl:tl;.F'EITIJRA MUNICIPAL 0C M0NT13 ALEGRE 00 PIAUÍ 
Rua Dcmcrval Lobão 03, centro ccp; 64 .940.000 
CNPJ: 06.S54.2JWOO l-7B 
Moruc Alegre do PtaU! 

AVISOS DE LICITAÇÔE 
A PrefüitUI11 Municípw de Monte Alegro do Pittui (Pn avisa aos inleressados que mní reolizw- às 
OSnOOmln do di11 10 de abril de 2019, 11 abert1,1tn do Pregão P,esençial Nº 011 -3/2019, que tem oomo 
ob,iclo aqui içio de combustlvei cm ümto d.o Buriti - PI e Lagoa do Piaui ou Teresina - PI. Fonte dc
Recll!lo: = próprio , fpm, icrns, ítbi, is', ÍIIlll e outros. 

A PrcfcitUI11 Municipw d.e Monte Alegre. do Piuui (Pn 11visu ~os inlcrcssados qu.c furá rauÍZIIT w; 
l lhOOmin do dia 10 ele abril d.e 20 19, a aberturn do Pregão Presencial 01612019 SRP, que lem 
como objeto futuras 11quisíções de ólros lubrifi=tes e filtros para ateJJder as necessidades dos 
veiculas da prefeitura e suas secretarias. Fonte de Rooun,o: fpm, fuis, pauiq, mac, na f, pab, fine, 
fundeb 40%, icm!l, fmas, qse, ICCWliO próprios. 

Maio~ infonnoçõl.'$ e edital po(l()t'A ser obtido na Rua O..>merval Lobílo, c.entto. 110 pn..'dio (la 
Prefci1ura de Monte legre do PU!ui. Fouc (89) 3577-1 260. 

Monte Alegre do PLlluí, 28 de ,nru-ço de 2019. 
Railane Carvalho Anselmo. 

~ ide.nte da Comissão de Licitaç1io. 

Comelbo MllDicipal dos Direi.tos da Criança e d.o Adolescenle de SHto Antonio de 
Lisboa-PI. 

RESOLUÇÃO N" 00112019 - CMDCA 

Dispõe sobre os atos preparatórios, a recepção 
de votos, as garantias eleitorais, a totalização. 
a divulgação e as n.onnas e Procedimentos 
para Mesários e Juntas Apuradoras para o 
Processo de Escolha dos membros do 
Con$élho T utelá{ oo Muni.e/pio de Santo 
Antonio de Lísboa-PI. 

Coiuideraudo o di~,>0Slo no e.rt. 139 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adol~te) e há Lei Municipal oº 278/2001. 

RESOLVE: 

Capitulo 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

An.. 1•. Serão realizadas el.eições para os membros do Cowelho Tutelar do MunicJpio de, em 
06 d.e outubro de 2019, por s.ufrágio univcr.ral. o voto direto. seen:lo o tàcuhatív-0. 

Art. 2". as eleições scrilo u.tilizadas umas de lona fornecidas pelo Tribunm Regional 
Eleitoral, as cédulas aprovadas e confccdonadas SicgUJl.do as oriemações e deliberações do 
CMDCA, bem como os domais réellf'SOs, human.os e makriais nc::~;árió$ para ó bom 
andamentQ do pleíto. 

Panignifo linico. As umas ,:: demais i;,:,;:wws pl'0'Vi51os 110 CQJ7U1 di:,slb .migo 5'C{ãO itisudadó$, 
sxclusivamcntc:: em equipamentos prevían:iente designados pela Comissão Especial desi.gnada 
peloCMDCA. 

Art. 3". Podem VQW O$ maiores de 16 (de7.esseis) anos, inscrit:os regularmente como eleitores 
do Município de Santo Antonio de Lisboa-PI 

Arl. 4°. Em hipótese alguma o eleitor poderá votar fora da regional a que pcrteoce, devendo 
votar em um dos candidatos registrados na mencionada regional. 

Art. $". O eleitor votará uma única vez em OI (um) candidato de sua regional .. 

§ 1•. Tet1io pr,,ferfincia para votar os candidatos, os componentes da Mesa Receptora, os 
Promotores Eleitora.is, os Policiais Militares e m.embros da Guarda MunJclpal em S<!:l'Viço, os 
eleitores maiores de 60 (sessenta) anos, os enfermos, os eleitores com dc:ficillo.cia ou com 
mobilidade reduz.ida e us mulheres grávid:wi e lactantes. 

§ 2•. SIio docwnentos oficiais para comprovação da identidade do eleitor. 

1 - carteira de identidade, pusaponc ou outro docum,nt() oficial com foto de valor l,e 
equivalente, inclusive::: carteira de categoria profis51ianal rcconhccid.a por lei ; 

li • cenifica4o de ~rvi,ta; 

Ili • carteira de lrabalho; 

§ 3°. Nllio se,,!. edmitlda a c:ertldllo de nascimento ou casamento como prova de !d.entidade do 
eleitor no mooo,ento ~ votação. 

§ 4". " cabiru\ de vol,lÇllo é vedado ao el.eilor portat aparelho de telefonia ulular, máquinas 
fotográficas, filmadoras. equipamento de radiocomunicação, ou qualquer instrumento que 
possa comprometer o s igilo do voto, davcn.da fie.ar retidos na M-e-sa ~pto:ra ,enquanto o 
eleitor estiv<eT votando (Lei nª 9.50<!/97, e.rt. 91 -A, parágrafo único). 

§ :5ª~ Será. pcnnitido o 11-w de inslnlmentos que au.xilian o eleitor analfabeto a votar, os quai!i 
serAo submetido• à decisllo do Presidente da Mesa Rcocptora, nllo sendo os componente,, da 
Mesa obrigados a fomc::ci!-los. 

§ 6". O eleitor com deficiA!ncia ou mobilidade reduzida, ao votar, podera ser auxiliado por 
pcs-soa de sua confillllÇll, ainda que nllo o tenha ~ucrido antc,c,ipradamcn1e li Comisslo 
Espocinl. 

§ r. O PN:sidcn,tc da Mesa Rcocptora de Votos. verificando ser impiescindlvcl que o eleitor 
oom dcficie.n.cia seja auxiliado por pessoa de sUá confiança para votar, a.utorizanl: o ingresso 
dessa segunda pessoo. com o ele:ík>r, n11 cabina. podendo esta. inclusive. csacrever o nome e/o 
apelido ou o nwncro do candi.dato. 

§ S-. A pc,ssoo que auxilianl o eleitor com deliclencia nil.o poderá = o candidato, seu fisça} oa 
ter p(\tlic:-ipado da campanha do candidato. 

§ 9". A isléncia de outn< pessoa ao eleito, com de{ki!ncia deverá $Cr eo111ignada em ata. 

Arl. 6". Os locais designados para vomç&o e apuntÇilo dos votos se:rilo fixados em loca.is 
públicos pela Prefeitura. Municipal de Santo Antonio de Lísboa•PI, co.m an!Ceedhteia mf;oiroa 
de I O ( dez) dias da data do pleito. 

Art. r. As wna, de lona que serào utili~das para votação sc,rilo d<!vidam.ento fechadas e 
lacmdas em ceri.roõoia csp,cífica. no d.ia 0·5 de Outubro de 2019, às OS:O0h na sala de 
reuniões da C'1nera Municipal de V crcado"'11 José Arlindo Cipriano, ocndo convidndos todos 
os int~dos e pe550almcntc notí.ficado o n,pre;;cnl:ànte do Mini~t;rio Público. 

§ t •. As wn.as de conüngl!n.cia tam~ ""7'llo preparadas e lacradas, sendo idcntílicadu com o 
fim ~ ql.lC se dc:,tinmn; 


