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ESTAOO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEU MARTINS 
Praça Gov. Alberto Silva, 44.2/C&l'llro-1011t(ll8') 3$37-11&i 
CNPJ 06.5S-l.0591~001-08 

~:L. ....... .... 
E-maJI: pmellLnelizeumartl115J1.1Nahoo,.1;,om.br 

HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE ATAICONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA SRP tr 008/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'009/Z(U 91CPL 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FIJTIJRA COITTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEOJMENTO 
OE SERVIÇOS OE ACESSOS INDMDUAIS A INTERNET BANDA tARGA, PARA ATENDER A DEMANDA 
DAS SECRETARIAS DO ~11.tJICIPIO DE ELISEU MARTINS-PI. 

BASE LEGAL: Lei Feder~ no 10.520' de 17 de julllo cll 2002 e pelo Dellelo Federal n'. 3.555 de 08 de 
agostn de 2000, Decreto Municip~ 11°. 7 .892 de 23 de janeiro de 2013, subsidiada pela LEI 8.66619:3 e 
posteriofes altera1ies. 

HOMOLOGAÇÃO: E):~rando o prazo recursai e proferida a adi (icação do obíeto da li~~ homologo o 
procedmenlo licitatório, rom base legal oo M. 4°, XXII, da L · n• 10.520/2002,ck Arl43, VI, Lei n' 8666193 
em lêl\lOí da ellllresa: 

1) ARONETE DE CARVALHO SILVA ME (BURITINET BANDA LARGAi insoota no CNPJ sob o n•. 
10.730.268/00001-32, klcalizada na Rua Boa Visla,. 402, Sêtl B, Celltro, na cidooe de Canto do Buriti-PI, rom 
os valor;es, oonfoone abáxo: 

ITEIA 

OI 

02 

03 

IIISCFUIJÇÃO oro. WID. \IIR.Ultl. 

Fcm.ciJBJID de 5inal de inE'net Banda BQ3 'lia 03 Lü:I 
fintado, lllffl Ylilci:l!da nnna de Ol'B. 

F~ de slo!.ldi!lnll)'netBanda ~ina 06 Lü:I finhdo, lllfflffllCiD:lennna de CWll. 

F~ de!ln . di!lnll)'netS~lllglina 04 Lü:I 
finlado, lllffl ffllCiD:le nnna de 11!i.'B. 

½b-Tolal RU16,6h lZ• u»,oo 

Biseu Martins (PI), 15 de Aool de 2019. 

MARCOS AURÉLIO GUIMARÃES DE ARAÚJO 
Prefeito Municipal de Biseu Martins-PI 

43,00 

57,28 

86,00 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA !MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS 
Praça Gov. Alberto Silva, -442/Centro • fone (089) 3537-1 186 
CNPJ 06.554.059/0001.-08 
E-mail: pref0ijura!!lizet1martins@y~hoo.rom.br 

EXTRATO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato nº 009/2019 
Contratante: Munlcípío de Ellseu Martins/PI 

\llRTOI 

129,00 

343,68 

344,00 

Contratada: MASTER PlAN SANTA INESJMaria Celia Nu.nes Coelho ME, CNPJ: 15.313.921/0001-31. 
Objeto: Conlrata;ão de empresa p;ra fornecimento de urnas funerárias e serviços de luOOliários, para 
atendimento das necessidades das pessoas carentes do mullicipio. 
Valor. R$ 97.500,00 (noventa sete mil e quinhentos reais). 
~gência: a patir da assinaura do contrao, até 31/12/2019. 
Data de Assi1n atura: 15/04/2019 
Assinam: Pelo Muricípio de Efiseu Ma1íns: Macas Aurélio Guimaraes de Araújo. Pela MASTER PLAN 
SANTA INES: Maria Celia Nunes C-Oelho- Proprtetária. 

Conselh.o Munldpal dos Direitos de Criança e adolescentl! de Dom lnodndo 

RESOLUÇÃO , • 03/2019 - C 1DCA 

"Jm,·filui C:omi.,.,·ão Hspccia/ Eleitoral 
para e/eiçilo dos memhr,~~ do C:nn.~elho 
Tutelar ,le Dom Jnoc{mcio e dlJ n111ra.,· 
provtdlinclus. " 

Considen1ndo o disposto no art. 139 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adoles.:ente) e (la L,;i Municipal n• 032 de 05 de ou1ubro de 2001 e com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 209 de 27 de março de 201 Se ru11darortntado nas Resoluções nº 
0111019 e •oznot9 do Conselho Municipal dos Direitos da Cri.an.ça e do Adolesccmc, 
no uso de suas atribuições 

RESOLV: 

Art. 1• Institu ir Comissão Especial Eleitoral com o objetivo de conduii r o 
processo de escolha dos membros do Conselho Tu1clar, composta por tr~s fases 
e li minatórias : inscrição, pro11a de conhecimento específico e eleição dos candidatos 
apro"ados; 

;\rt. 2• lntegm a Co111issdo pecial Eleitoral os seguin1es conselheiros: 
J - Represcnlantes do CMD ,A - Poder Publico: lsamaia Pereira Cosia. Gi rlcnc 

dn Silva Coelho e 'DeUlndio de Sousa Marques 
li . Represcnlantes do CMDC/\ - Sociedade Civil: Ramiro José de Sous:n, Daniel 

Lopes Dias e Gilvan José da Sousa. 

§J• A Comissão Especial Eleitoral será presidida pt:lo senhor Ramiro José d 
Sousa; 

§2" ão poderão fazer parte da Comissão, os conselheiros que concorrerão ao 
processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ou que possuam cônju1a1~ 
companheiro. ainda que cm uni,o homoafeti11a. ou parentes em linha rela, colateral ou 
por afinidade. até o ter,;ciro grau, como: filhos. pais, irmãos, enleados, padrasto. 
madrasta ou 1ios, que itiio pnniçipar d.o processo; 

§Jº Caso algum membro do CMDCA venha a tomar-se impedido por oonta do 
disposto no §2º deste artigo, será atàstado da Comis$ão, sendo substituído por qualq11er 
outro conselheiro, inc lusive suplcnlt; 

Art.3º Para auxiliQr a Comissão serão criadas subcomissões sendo estas 
compostas por conselhei ros 1itulare$ ou suplentes, caso seja necessária; 

Art.4• Compele a Comissà.o Eleitoral: 

§1° Rea.li.zar reunião dcst.inada a dar conhecimento formal das re1,,'1'8s da 
campanha aos candíde.tos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso 
de respeitâ-la.s, sob pena de imposição dias sanções previstas na legislação mun.icipal; 

§2" Ê.~imular e facilitar o encaminhamento de noticias de fatos que constituam 
violaç.ão das regras do processo de eleição, por parte dos candidatos ou à sua ordem; 

§3" Analisar e decidir. em primeira instância. administrativa, os podidos de 
impugnaçilo e outros incidentes ocorridos no dia da prova e da votação; 

§4" Providenciar a conféOQã.o dos materiais necessários para o proce'5so eleitora l. 
bem oomo os locais de vo1ação; 

§5º Escolher e divulgar os locais de prova e votação; 
§6• Selecionar, preferencialmenle jumo a.os órgãos públicos municipais. os 

mesârios e escrutinadores, bem cerno seus respectivos suplentes, qu.e serão previamente 
orientados sobre como proceder no dia da votação; 

§7" olicitar, junto ao Comando da Policia Militar, a designação de efetivo para 
garantir a ordem e segurança dos locais de \/OI.ação e apuração dos votos; 

§8º Divulgar. imediatamente após a apuração, o resullado oficial da vot11~0; e 
§9º Resolver os casos omissos, 

Art.5". Esta Resolução entta cm vigor a panir da data de sua aprovação. 

Dom lnQci:ncio, 16 de abril de 2019 

Daníe a deOli-.eira ilva 
Presidente d@ CMDCA 


