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• -=sTADO DO PIA.ui '1 
l'ILEFDn.lRA MtlNIClJ>IU, DE GEMfNlANO DO l'IA.ui 

ANEX O 

Para fins de:Ãe c.ódígo, adoiam.se as scpíntes 4~ ~: 

1 • Açr•imo • aumento <lo wna edificaçio, quer oo scol.So wrtical,i quer oo sentido 
horizontal, ~ &pós a conclllslo da mesrra; 

II • A&slamno • d.istiix:ia l!lllre as construç&s e u diviw do lote q •eslá loc:aliiada. 
poclaido ser ironia~ l&teral ou do M'ld0$: 1 

m • Alirlhlmcnto • tinha projeta.da e locada ou indica.da pela Prefci 
marcar o limite entro o lote e o logradouro piiblil;:o; 

IV • Alvuá • aixorizaçlo expedida pelll autoridade municipal para 
consb'Ução, modificaçlo, reform11 ou demo liçlo; 

V • Anllairne • ei;t&do provisório de rra.deira ou maten,1 melálic:o i ra IUS!entar oc 
operário!l em trabalho ~ do nlvel do solo; 

Vl • Área 4e Comtruçio • úea total de todos os pa,;immtos de uma ecr 
!$PII.Ç0 ocllJ)ldo pe~ paredes; 

Vlil • Coa - número que exprime, em meff'CS ou Olitt) unidade de GOlll DID distâncias 
venicais ou horizontal.,; 

IX • Declividade- inclinação do terrena; 

X• Diva • linha limítrofe de um lote oo terreno; 

XIS · Fossa Séptica • Ianque d.e alvcmaria ou concteto onde 
esgo.to e as aatêrias que sofrem processo de desintcg11~; 

xm -Fundaçlo · parte da estrutura loçalmda ablixo do 11iYel do solo e q e hlm por função 
distrbiir u c:ars-s 011 esforço1 da edi6çaçio pejo tomno; 

XIV • H.abit~se • autorização expedida pela 11.utorida.de Munícípal pa11 e oou~o de 
edifica~ concluídas; 

XVl • Los,adouro Púbtico - parte d.a supenicie da cidade destinada a trânsito O\l \ISO 

púbfu:o, oficiah:'nenu rwonheoida l)Gr Llll'III designaçlo própria: 

calçada); 

xvtl'. - Marquises - mtr11tW'I. cm baJanç,o destinada a cobertura e pro 

xvm: - Muros de Arrimo • Rl\lfOS destinados a SIIJIOtW os esíof90S do 

XIX • Nivela.menu, • regulariaçlo do wreno atra* de cones e atar:o 

XX • Puseio • pane d.o logradouro desdnado a cirailaçlo de re (o~ que, 

XXl • P6--direito • dislincia vertical enue o piso e o 1eto de 11111 c;onlpUtiljjlsito 

XXII . Recuo . moorporaQlo ao logradouro público de wm. ára de 
IÍastamffllo obrigatôrio; 

XXII! - Sumidouro • po90 dlllltimdo 
infiltraç:lo subterrãnea; 

XXIV • Tapume - proteçlo de ~ que cerca toda er.,ctensio do cant I o de obras; 

XXV • Taxa de Ocupaç5o • tdaçio emre a área do terrfflO ocupada edifaçlo e a. 

âra total óo t«reoo; ' 

XXVI - Vqa-ha destinada a &uuda de veiculos dentto dos limites d1 

XXVI'( • Vistoria • diligaircia efétuada por funcionários ctedenciacku 
vtrificat u condições de wm. edificaçlo, ou obra em andamento. 
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UNA A.DMIN1STRAÇÃO PAAA TOD041 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
O Município de São Feliil do Piau.i-PI. realizará licitação Pregão Presencial rf. 013/2019, 
menor prow, em 09/0S/2019, às 08:30 hs. Objeto: Sc:rviÇOs de lransporie escolar pera ulenoo[ 
as neoessidades do Município de São Félix do Piau.l. Local: Se.Is de LiCÍUl9ÕCs da Prefeitura 
Municipal Recursos: Orçamento Geral do Municipio, FPM, lCM.5, Pnate, Recursos própri(IS e 
outtos. ditai: Se-de da Prefeitu,a e www toe pi oov br. 
O Município de São ftli,c do Piauí-Pl, realizará Licimção Pregão Presencial n•. 014/2019. 
menor preço, em 0911)5/2019, às 09:30 bs .. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para 
todas 8S &x,'Jt;Lllrias do Município de Siio Félix do Piauí . Loc'lll; Se.la de LicilaçÕCS da Prefeitura 
Municipal. Recursos: Orçaménto Geral do Municlpio, FPM, ICMS, Recursos próprios e 
outros. Edital: Sede 4a Piefeitura e www.toc.oi.goy.br. 

São Felix do Piaul (P[), 22 de abril de 2019. 
Josê Arlindo Dantas dos Santo 

Pregoeiro 
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UMA ADMINISTllA.ÇÃ.O PABA. TODOS 

.AVISO DE CONTINUAÇÃO DE LICITAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de S~ Feli11 do Piaui-PI, vêm através d.e seu Presidente da GPL, 
informar a quem iuteressar, que no dia 29/04/2019, âs 09:00 (uove) horas, será dado a 
continuidade na sessão de abertura dos envelopes de propostaS de preçoo das empresas 
habilitadas a ooatinuar oa Tomada de Preços ri'. 001/2019, quo tem por objeto a contrataÇfio de 
empresa para a COlllllruçiÍO de prnças no Mwúcípio de São Félix do Piauí. Local: Sala de 
Llcitações da Prefeitura Municipal. 

Siio Fclix do Piauí (PI), 24 de abriJ de 2019. 
José Arlind<J Dan!R.~ dos Santos 

Prel!idente da CP L 

PROC!!DJMJ!.NW J)'.g l>ISl'~ ,. 010,/201!1 
OBJETO: Coall"OUIÇlo de ctil(lR'&& copcc:ializ.lula na prataçlo de ocniçoo do """1rol" de _,, llllavé,;, 
da~ ~ O Dc&QçinizaQIO plll1I '111COCl« U OOON8i<l~(lce ela Soc:m,iri& Mlmieipâ 
do Salidc do Mwrldplo do Santo Am4cJo doa Millls,,,s-PI 

PJSPACQO PJ: RATIFICAÇÃO 

O P--,ln>éftto de O'-do IJci~ do que lt4là eatre l)fO(:éaQ, ollled'<'OU a~ de -
QIPC!Cloliffdo oa ~ de i;rrviQoll do con1r01o do ing113 mavq do ~ ~ .,. 
Dc.cupínizoçJe, i-• "- u ooccclli<l!odc& cllL S--- uoic,jp,d. de S.údc do Municfp<o do Stonu> 
ADtõow - ~--PL Foi em 1oda a""" nmi"'9lo •- a l cgial_oç-, i-tmcut'°' -- o 
Patocer da Coo:>.lsião ~ de Liollaçlo. 

Dc:&&c modo, oatimm:ndo l lci e ao -º• RATIFICJO "" tcnnoa propo5too no ponxx,r da CPL. L 

~ cla fuma E COSAN S'.ERVIOOS oe IMUNIZACÃO e CONTROU. OB PRJ!OAS LTOA. 
CNPJ N" 02.203.6S2/0001 -:S9, com o "41or global do 17.l?0,8S (~ mll -OI e ,i,,t.erua tt.alt 
<>item.a e eln<:o ccntaW>o) .• confurmc docmnmlo1 qu.c inmucm ~ procc:r••o. 

s.mto Aotõni.o doa Mila,grca Piaul (PI). 17 de Abril de 2019. 

,.......TOGO- J.. ·, OVASOUlinLRO 

Prefei~~ 

UIBATQ PI\CQN[RAJV 

·Cilmtrato Admtnl-.dvo, Ol6/l019- CPL l'rocedtment.o Ud:tat6rto: 01012019 
Moclalid.llde: DilpcDI& do Licit.açlo 
Objeta; ~ do CIDJl<"8" c,,pc,çil,l i7.11da na pn,&taçlo de oc:rviçot, do DODlrolc & -,i alnlvt& dL 
Dewlsoti.,aylo, ~ e Oe~~- .ateod« aa ~da4o• das~ Mwi.ei,pat. deo 
Sa6do do M:unldplo do Somo AJ,16nio doe ~PI 
Contralalltc, Mnniclpjo do S-0 Anlõnio doo Mllapcl,-PI. 
Cm,tr&tado: f.!COSAN S'.ERVIOOS DB .IMUNIZA(:ÃO E CONI'ROLB D.E Pru!OAS LIDA (FIM 
01\S PRACu\S)). Cl'l'l'J N" 02.203.652100(11•59. 
Valor (:lobal: R$ 17.170.SS (~ mil - e ijCtcnta rcal,i e ollcnlac cincoccotavo1). 
Data d.a Aamamra: 17 do Abril do 2019. 
Pruo, ot6 31 do del:em.oco do 2019; 
Foalic ele R.cc..,_, o,,.amcnta Ocnll da Plcfcilun. Municipal do Smto Amõni.o doo ~- PI do> 
2019elUUtt~vud~~ 


