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LEI Nº 369/2021 

td :09FE8e00591!!04081 

ESTADO 00 PIA.UI 
PREFEITURA MUNK:IPAL DI! E.LISEU MARTINS 

Praça oov. Alberto Sitv•. -44~ 
CNPJ 0&,56',0!5EU0001-0S 

E-f'l\flil 'Pf"Ot:OXM2ilb9:lroall çom 

ELISEU MARTJNS, 29 DE MARÇO DE 2021. 

AUTORIZA O EXECUTIVO A ANTECIPAR 
FERIADOS MUNICIPAIS DURANTE A ATUAL 
EMERGÊNCLA DE SAÚDE PÚBLICA DE 
REPERCUSSÃO PLANETÁRIA DECORRENTE 
DO CORONA VÍRUS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DE ELISEU MARTINS - PI, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a antecipar feriados municipais, 
por decreto, durante a atual emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavlnis. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de E liseu Martins, aos vinte e nove dias do mês 

de março do ano de dois mil e vinte e um. 

LEI Nº 370/2021 

\.M~ ,-~ s4-. ► ~4r- 'J};C? 
Aldimar de Sousa Dias 

Prefeito Municipal 

ld;0471A0ll!l!OC140BD 

ESTADO DO PIA.UI 
PREFl!ITURA MUNICIPM. DI!! l!USl!U MARTINS 

P~ Gov. Alberto $íh,a. 442/Centro 
CNPJ 08.554.059./0001..0S 

E~m11il:~~ 

ELISEU MARTINS, 29 DE MARÇO DE 2021. 

AUTORIZA O EXECUTIVO PROCEDER POR 
MEIO DA SASC A DOAÇÃO DE BENS 
APREENDIDOS OE ACORDO COM SUA 
UTILIDADE A POPULAÇAO CARENTE DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DE ELISEU MARTINS - PI, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica autorizado o Poder Executivo a proceder à doação de bens 
apreendidos para as pessoas carentes cadastradas nos sistema da Secretaria Municipal 
da Assistência Social. 

Art. 2° - O Poder Executivo por meio da SASC apresentará o plano de ação 
no que dispõe sobre os requisitos e distribuição dos bens a serem doados aos 
beneficiários. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. · 

Gabinete do Prefeito Municipal de E liseu Martins, aos vinte e nove dias do 

mês de março do ano de dois mil e vinte e um. 

vAAtt;.,....,.,.,a,,o <li! ~a"- 'J;.,.,_. 
Aldimar de Sousa Dias 

Prefeito Municipal 

..,..--.~ 
l~STAUO DO l)IA 1 

ld:OE2886696F874120 

·· MIINldf>JO DE C:I\Ml'O MAIOj( 
~RC'fU:A'l"ARJA MUNICJPA.L OE A(m 

l>:R)~&IJIO TERMO "DITl\1O AO 
q)Jil1'R.A1'O i'I'" 02~/2020 çP,t,UkAOO 
liN1\kl O MUNléJPI.O DE CAMPO 
MAIOR-PI r. A r.MPRESA !f 1t SILVA 
RODRIOUF.S. 

Por ctte insuu1_11ento 'll PJUiY,lliT.URA MU.NlCIPAI,, DE CAMPO MAIOR-PI, 
f>e~ jurídica 0de cld\!ito •~b)Íçl;), , PÁ', i111'1M>.~4ío da Sec:re,tarl~ Mualdpal dé S.{lde, in1erito 
no ~NPJ ~ob n l l .7Sl.41>2/óóôt-02, c.Q~ ~de na:.l~.ua CcarA, sem n"', bRlrro de Fitíma, Campo 
M":'º' -: Pl, dorev~ntc ~illJ,-~• CON:f~ '.fANH, neste ato rq,rescnladé> pelo Sr. Marccln 
LU'z M1ronda Pc..:1ra, residente e ·domiciliado nesta cidade dé, Campo Maior - PI, denominado 
de CONTRATANTE o S RSl.p1A.,R00lU,O!.JES, com sede na Rua Slo Pedro, 1901 , Ed. 
Irene, 81.102-A, Ccn1ro- Teru_inalP,1), inscrita no CNPJ 24.154.S00/0001-46. neste ato 
':Presentado por Scrsio Roberto·SUva R~ri81l.Cl', ·dé'nominada de CONTRATADA, tem entre 
aJustada_ a celebnçlo· do p~sélite Adlílvo Coiilratual mediante à.s seguintes cláusulas e ~ : ', , , 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
O ~nte aditivo visa a erorroaação ,;,lo prazo de vigencia do contrato de nº 02.~nozo, o 
qual '\tlsa .a CONT'R.A:"IA'ÇAO 01!.EMPJl.ES.A 2ARA. O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE 
USO:DE S0l'TWARE..DE.OESTÃ0 D.E CONSULTAS E EXAMES 'BSPECJALIZADOS A 
SER.. } MPL"ANTADQ El\fj lO ( DEZ. } ~T.ABELECCMÉNTOS DE SAÚDE PARA O 
MUN'fea'lQDE CAMPQ ·:!l/!AtOR-Pl ''e. ~ot contratado por meio do Pregão Eletrônico nº 

, ~ll ~ S,U,. O P1at.o, <!~vi~l)~iJl•diY~fjip!(Q,~trílto será prorrogado por mais 12 (dou) 
~•;pantr da assinatura,de~ te ,. , · · . .".. , . 
. \·. ,, . oiÍ.'"'"' t··•' ;,'), . "ºf(, 
CLÁliSUI,.A_~E~A :., ~A ,F:lOO>~~"'-ÇÃO 

, &lo tenno aclitiV~,~~ ~'!;ut~ .SJ.i_~ qo~ 6$, Jnçiso U,,a\lnea, d da Lei 8.666193 

CLÁUSULA T.Ell,ÇJ:Qt,,\ , , , 
Pennànccem-i~ 'as .lleinals condições e cláusulas do contrato original , celebrado cm 06 
de julho de 2020; ~ '!1odlficadas: pot este instrumento, declarando-se nesta oportunidad,e a 
ratitioaçio dd -~ .. , ·, .. . · , . · ._ ' , 

E, por esuu-em d/Í~-u ·· . (ijmJm o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e 
fom,a. ··. ,.,. · 

.• '.;,ri· : ~' Lo· 

CampQMAIM»'f'f,, _ --,.; •" .~•-
~- ..:.e ;!' \~iL[·· ~ 

:· \®t~ 
Dórtlf• Goma Vida! F4Ux de Andrade 

llecre1'rl■ Muolclpal de SalÍde 
CONTRATANTE 

ESTADO DO PIAUi 
MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR 
SECRETAIUA MUNICIPAL DE SAÚDE 

TERMO DE CONV ALIDAÇÃO 

A Secretária Municipal de Saúde de Campo Maior, Estado do Piaul, no uso de suas atribuições 
legais, e: 

Coiuiderando as disposições da Lei nº 8.666/93, especialmente seu artigo 61, parágnlfo único, 
que detennina como condição indispensável para a eficácia dos contratos da Administração a 
providência relativa à publicação resumida do respectivo instrumento; 

Considerando, ainda, o disposto no art. 55 da Lei nº. 9.784/99- Lei de Processo Administrativo 
da União, que autoriza a convalidação, pela própria Administração, de atos cm que se evidencie 
não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a tercei.ros, nos quais ejam constatados 
apenas defeitos sanãvcis: 

Ficam convalidados os atos relativos ao contrato cujo extrato consta do Anexo deste ato 
administrativo, devendo ocom:r as suas respectivas publicações, aa forma da Lei nº 8.666/93 , 
convalidação esta respaldada nos princípios da Administração Pública e aa Lei Federal nº 
9. 784/99, visto que não se verifica lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, sendo o 
vício sanável na fonna da lei. 

Campo Maior - PI, 29 de Março de 2021 . 

~ 
DORILENE GOMES VIDAL FÉLIX DE ANDRADE 

Secret6rl■ Municipal de Saúde 


