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para possibilitar ampla participação no processo 
eleitoral a ser realizado em 31.3.2023,
Considerando que o art. 19, inc. III do Regimento 
Interno da Amunes estabelece condição que 
restringe o direito de participação no processo 
eleitoral, exigindo a subscrição de próprio punho, 
vedando assinatura eletrônica, fotocópia ou similar 
aos interessados, mesmo não havendo tal restrição 
em Lei ou no Estatuto da entidade, e
Considerando que assinatura eletrônica feita nos 
moldes da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e pela 
Lei nº 14.063/2020, tem o mesmo valor jurídico da 
assinatura física, e
Considerando que cabe à comissão eleitoral adotar 
resoluções que privilegiem a transparência, a lisura 
e a legitimidade do processo eleitoral, RESOLVE:
Art. 1º As fichas de Registro de Chapa para os 
cargos em disputa na eleição convocada para o 
dia 31.3.2023, poderão ser entregues assinadas 
fisicamente, de próprio punho pelos interessados, 
ou, por chancela eletrônica firmada nos termos da 
Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e pela Lei nº 
14.063/2020.
Art. 2º As assinaturas eletrônicas poderão ser 
contestadas por qualquer interessado cabendo a 
este a prova da falsidade ou da desobediência aos 
parâmetros legais.
Art. 3º Será dada ampla divulgação a possibilidade 
de assinatura eletrônica de documentos, inclusive, 
com publicação desta Resolução do sítio eletrônico 
da Amunes, e, por mensagem direta a todos os 
associados.
Art. 4º O formulário constante do item III.C - 
Diretorias Especializadas, constante do Edital de 
convocação para eleição dos cargos diretivos da 
Amunes é de preenchimento facultativo pelas partes 
interessadas, posto que sua criação e preenchimento 
se dá após a eleição, na forma do art. 50, caput, do 
Estatuto da Amunes.
Art. 5º O processo eleitoral será conduzido pela 
Comissão Eleitoral, ocorrerá no dia 31/3/2023 
conforme art. 17 e 40 do Regimento Interno, sendo 
na primeira ordem processada a eleição para os 
cargos da Diretoria Executiva, Conselho Institucional 
e Diretorias Regionais, e, na segunda ordem, 
processada a eleição para os cargos integrantes dos 
demais órgãos colegiados da Amunes. O processo 
eleitoral observará também as disposições deste 
Edital de Eleições da Amunes 2023/2025 e os 
dispositivos do Estatuto Social e Regimento da 
Amunes.
Art. 6º Serão considerados aptos e poderão participar 
da votação do processo eleitoral, com direito a voz 
e voto, os prefeitos dos municípios associados que 
estejam em situação regular, na forma do art. 7º do 
Estatuto Social, sendo que para fins eleitorais.
Par. único. entende-se por “situação regular”, 
os municípios associados com quitação plena da 
contribuição até o dia 31 de dezembro do ano 
anterior das eleições.
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial dos Municípios.

Vitória (ES), 9 de março de 2023.

DIEGO KRENTZ
Presidente da Comissão Eleitoral Amunes

HERMÍNIO HESPANHOL
Secretário - Comissão Eleitoral Amunes

Protocolo 1043855

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA

I - DA CONVOCAÇÃO
O Presidente da Amunes, conforme 
competência estabelecida no art. 20 c/c art. 
18, inc. I do Estatuto da Amunes, convoca 
V. Ex.ª. para participar da Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se:

Data: 31/03/2023.
Horário: 13h00.
Local: Sede da Amunes, localizada à Av. 
Princesa Isabel, 629, Edifício Vitória Center, 
4º andar, sala 401 - Vitória/ES.

PAUTA:
I - Apreciação de Contas dos últimos 
Exercícios Financeiros 2021//2023;

ORDEM DO DIA:
I - Levantamento das demonstrações 
financeiras, através de emissão de relatórios 
de atividades referentes aos períodos 
(01/04/2021 a 28/02/2023), relacionando 
as receitas e despesas verificadas durante 
os exercícios em questão, para apreciação e 
aprovação da Assembleia Geral. (art. 83 do 
Estatuto Social).
II - Comunicações gerais;
III - Encerramento.

Publique-se presente edital no Diário Oficial 
dos Municípios DOM/ES, disponibilize cópia 
do mesmo por meio do site da AMUNES todos 
os associados.

Vitória/ES, 10 de março de 2023.

VICTOR DA SILVA COELHO
PRESIDENTE DA AMUNES

Protocolo 1044003

Fundo Municipal de Saúde de Anchieta

Resultado Ata Registro de Preço

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO 
DE ANCHIETA/ES, através da Comissão de 
Pregão/Registro de Preços, em atendimento 
ao Decreto n.º 5.679/2017, torna público o 
registro das Atas abaixo citadas:
Licitação: PPRP 007/2022
Processo: 6164/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA ATRAVÉS DA CENTRAL DE 
ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA, CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E DESTINADO AOS 
ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
REALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO.

EMPRESA:
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME, inscrita 
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