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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
DECRETO DE 26 DE JUNHO DE 2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso IX, do art. 102, da Constituição Estadual, R E S O L V E

NOMEAR de conformidade com o disposto no inciso II, do art. 10, da Lei
Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994,

HELIZANE FERNANDES E SANTOS , para exercer o Cargo em Comissão,
de Coordenador de Apoio, símbolo DAS-2, da Secretaria de Assistência
Social e Cidadania, com efeitos a partir de 01 de Junho de 2018.

DECRETO DE 03 DE JULHO DE 2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso V, do art. 102, da Constituição Estadual, e
considerando o contido no processo AA.001.1.000600/18-23, de 15 de
maio de 2018; no Ofício nº 524/18 e Ofício nº 619/18 - GAB/SASC, da
Secretaria de Assistência Social e Cidadania (AP.010.1.003840/18-50),

R E S O L V E exonerar, a pedido, de conformidade com o disposto no art.
34, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994, a servidora
GLEIDIANY  MORAES DE OLIVEIRA  DE ARAÚJO, do cargo efetivo
de Agente Operacional de Serviços / Auxiliar de Serviços Gerais, Classe
I, Padrão A, Matrícula nº 219.690-5, do quadro de pessoal da Secretaria
de Assistência Social e Cidadania, que se encontrava em estado de
vacância, conforme processo AA.001.1.000538/15-27 - AP.010.1.1.004092/
15-40, com efeitos retroativos a partir de 15 de maio de 2018.

FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCA TIVA DO PIAUÍ
DECRETOS DE 29 DE JUNHO DE 2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso V, do art. 102, da Constituição Estadual, R E S O L V E

EXONERAR, DE OFÍCIO , de conformidade com o disposto no art. 34,
da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994,

LARA  CIBELE FALCÃO AVELLINO ALVES DE LIMA , do Cargo em
Comissão, de Coordenador Administrativo Financeiro, símbolo DAS-2,
da Fundação Rádio e Televisão Educativa do Piauí, com efeitos a partir
de 29 de Junho de 2018.

JESSE BARBOSA DA SILVA, do Cargo em Comissão, de Diretor de
Unidade de TV, símbolo DAS-4, da Fundação Rádio e Televisão Educativa
do Piauí, com efeitos a partir de 29 de Junho de 2018.

RAIMUNDO LEONARDO RAMOS MENDES , do Cargo em Comissão,
de Coordenador de Estudos Hidrogeológico, símbolo DAS-2, do Instituto
de Desenvolvimento do Piauí, com efeitos a partir de 18 de Junho de 2018.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso IX, do art. 102, da Constituição Estadual, R E S O L V E

NOMEAR de conformidade com o disposto no inciso II, do art. 10, da Lei
Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994,

SAMIA  ALYNE SANTOS MARANHAO , para exercer o Cargo em
Comissão, de Coordenador Administrativo Financeiro, símbolo DAS-2,
da Fundação Rádio e Televisão Educativa do Piauí, com efeitos a partir
de 29 de Junho de 2018.

LARA CIBELE FALCÃO AVELLINO ALVES DE LIMA , para exercer o
Cargo em Comissão, de Diretor de Unidade de TV, símbolo DAS-4, da
Fundação Rádio e Televisão Educativa do Piauí, com efeitos a partir de
29 de Junho de 2018.

LUIZA VITORIA RAMOS MENDES OLIVEIRA , para exercer o Cargo
em Comissão, de Coordenador de Estudos Hidrogeológico, símbolo DAS-
2, do Instituto de Desenvolvimento do Piauí, com efeitos a partir de 18 de
Junho de 2018.

SECRETARIA  DE GOVERNO
DECRETOS DE 28 DE JUNHO DE 2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso V, do art. 102, da Constituição Estadual, R E S O L V E

EXONERAR, A PEDIDO, de conformidade com o disposto no art. 34, da
Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994,

VICENTE DE SOUSA SOBRINHO, do Cargo em Comissão, de Assessor
Especial do Governador, símbolo DAS-4, da Secretaria de Governo, com
efeitos a partir de 30 de Junho de 2018.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso IX, do art. 102, da Constituição Estadual, R E S O L V E

NOMEAR de conformidade com o disposto no inciso II, do art. 10, da Lei
Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994,

WALBERIO VIEIRA  DE CARVALHO , para exercer o Cargo em Comissão,
de Assessor Especial do Governador, símbolo DAS-4, da Secretaria de
Governo, com efeitos a partir de 30 de Junho de 2018.

POLÍCIA  MILIT AR DO ESTADO DO PIAUÍ
DECRETOS DE 04 DE JULHO DE 2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso XXI, do art. 102, da Constituição Estadual, e tendo em
vista o que consta nos processos nºs AA.028.1.004512/18-78 -
AA.028.1.008322/18-13 - AA.028.1.008316/18-55; e no Ofício Nº 257/2018-
GCG/PMPI, datado de 11 de junho de 2018, do Comandante-Geral da Polícia
Militar do Estado do Piauí, registrado sob o AP.010.1.004465/18-12,

R E S O L V E  reverter , de conformidade com o disposto nos arts. 78 e
79, da Lei nº 3.808, de 16 de julho de 1981, ao quadro de pessoal da Polícia
Militar do Piauí, por haver cessado os motivos de sua agregação, os
policiais militares abaixo identificado:
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o AP.010.1.004464/18-00,
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tratamento de saúde própria, o policial militar abaixo identificado:
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R E S O L V E agregar, em consonância com o disposto no art. 75, § 1º, alínea “ c”, inciso III, c/c o § 4º do 
mesmo artigo, bem como o art. 77, ambos da Lei nº 3.808, de 16 de julho de 1981, em razão de haver ultrapassado 
01 (um) ano contínuo de licença total e contínua para tratamento de saúde própria, o policial militar abaixo 
identificado: 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
DECRETOS DE 04 DE JULHO DE 2018  
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V, do art. 102, da 
Constituição Estadual, e considerando o contido no processo nº 0024208/2018, de 17 de maio de 2018, da 
Secretaria da Educação, registrado sob o AP.010.1.004550/18-65, 
 
R E S O L V E exonerar, a pedido, de conformidade com o disposto no art. 55, da Lei Complementar nº 71, de 26 
de julho de 2006, combinado com o disposto no caput do art. 34, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 
1994, CRISTIANE NEVES LIMA ROMÃO,  do cargo efetivo de Agente Operacional de Serviço / Auxiliar de 
Serviços Gerais, Classe II, Padrão A, matrícula nº 221791-X, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, 
com efeitos retroativos a partir de 17 de maio de 2018, cessando os efeitos do Decreto de Declaração de Vacância, 
datado de 06 de julho de 2015, referente ao processo 0022576/2015 - AP.010.1.005905/15-77, conforme cópia do 
doc. de fls. 06, do processo nº 0024208/2018. 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V, do art. 102, da 
Constituição Estadual, e considerando o contido no processo nº 0022913/2018, de 09 de maio de 2018, da 
Secretaria da Educação, registrado sob o AP.010.1.004554/18-09, 
 
R E S O L V E exonerar, a pedido, de conformidade com o disposto no art. 55, da Lei Complementar nº 71, de 26 
de julho de 2006, combinado com o disposto no caput do art. 34, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 
1994, MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE FERREIRA,  do cargo efetivo de Professor SL - I, matrícula nº 
321880-5, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, com efeitos retroativos a partir de 09 de maio de 2018. 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V, do art. 102, da 
Constituição Estadual, e considerando o contido no processo nº 0021873/2018, de 03 de maio de 2018, da 
Secretaria da Educação, registrado sob o AP.010.1.004560/18-64, 
 
R E S O L V E exonerar, a pedido, de conformidade com o disposto no art. 55, da Lei Complementar nº 71, de 26 
de julho de 2006, combinado com o disposto no caput do art. 34, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 
1994, ANIDETE MARIA BATISTA DE CARVALHO,  do cargo efetivo de Professor SE - II, matrícula nº 
179202-4, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, com efeitos retroativos a partir de 03 de maio de 2018. 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V, do art. 102, da 
Constituição Estadual, e considerando o contido no processo nº 0003103/2018, de 22 de janeiro de 2018, da 
Secretaria da Educação, registrado sob o AP.010.1.004561/18-77, 
 
R E S O L V E de conformidade com o disposto no art. 54, da Lei Complementar nº 71, de 26 de julho de 2006, 
combinado com o disposto no art. 33, inciso VII, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994, declarar 
a vacância do cargo efetivo de Professor SM - I, matrícula nº 214485-9, admissão em 11 de fevereiro de 2009, do 
servidor GERMANO PEREIRA DOS SANTOS, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, com início a 
partir de 25 de janeiro de 2018 e término em 25 de janeiro de 2021, em razão de nomeação e posse em outro cargo 
não acumulável, de Professor de Ensino Básico, T écnico e Tecnológico, Curso/Disciplina: Química, Código 
707.001, Classe D I, Nível 1, em regime de Dedicação Exclusiva, do quadro de Pessoal do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, com lotaçã o no Campus Corrente, conforme cópia do Termo de Posse, 
doc. de fls. 12, do processo nº 0003103/2018. 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V, do art. 102, da 
Constituição Estadual, e considerando o contido no processo nº 0024035/2018, de 16 de maio de 2018, da 
Secretaria da Educação, registrado sob o AP.010.1.004552/18-80, 
 
R E S O L V E de conformidade com o disposto no art. 54, da Lei Complementar nº 71, de 26 de julho de 2006, 
combinado com o disposto no art. 33, inciso VII, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994, declarar 

SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO
DECRETOS DE 04 DE JULHO DE 2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso V, do art. 102, da Constituição Estadual, e
considerando o contido no processo nº 0024208/2018, de 17 de maio de
2018, da Secretaria da Educação, registrado sob o AP.010.1.004550/18-65,

R E S O L V E exonerar, a pedido, de conformidade com o disposto no art.
55, da Lei Complementar nº 71, de 26 de julho de 2006, combinado com o
disposto no caput do art. 34, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro
de 1994, CRISTIANE NEVES LIMA  ROMÃO, do cargo efetivo de Agente
Operacional de Serviço / Auxiliar de Serviços Gerais, Classe II, Padrão A,
matrícula nº 221791-X, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação,
com efeitos retroativos a partir de 17 de maio de 2018, cessando os efeitos
do Decreto de Declaração de Vacância, datado de 06 de julho de 2015,
referente ao processo 0022576/2015 - AP.010.1.005905/15-77, conforme
cópia do doc. de fls. 06, do processo nº 0024208/2018.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso V, do art. 102, da Constituição Estadual, e
considerando o contido no processo nº 0022913/2018, de 09 de maio de
2018, da Secretaria da Educação, registrado sob o AP.010.1.004554/18-09,

R E S O L V E exonerar, a pedido, de conformidade com o disposto no art.
55, da Lei Complementar nº 71, de 26 de julho de 2006, combinado com o
disposto no caput do art. 34, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro
de 1994, MARIA  DO SOCORRO DE ANDRADE FERREIRA , do cargo
efetivo de Professor SL - I, matrícula nº 321880-5, do quadro de pessoal
da Secretaria da Educação, com efeitos retroativos a partir de 09 de maio
de 2018.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso V, do art. 102, da Constituição Estadual, e
considerando o contido no processo nº 0021873/2018, de 03 de maio de
2018, da Secretaria da Educação, registrado sob o AP.010.1.004560/18-64,

R E S O L V E exonerar, a pedido, de conformidade com o disposto no art.
55, da Lei Complementar nº 71, de 26 de julho de 2006, combinado com o
disposto no caput do art. 34, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de
1994, ANIDETE MARIA  BATISTA DE CARVALHO , do cargo efetivo de
Professor SE - II, matrícula nº 179202-4, do quadro de pessoal da Secretaria
da Educação, com efeitos retroativos a partir de 03 de maio de 2018.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso V, do art. 102, da Constituição Estadual, e
considerando o contido no processo nº 0003103/2018, de 22 de janeiro de
2018, da Secretaria da Educação, registrado sob o AP.010.1.004561/18-77,

R E S O L V E de conformidade com o disposto no art. 54, da Lei
Complementar nº 71, de 26 de julho de 2006, combinado com o disposto no
art. 33, inciso VII, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994,
declarar a vacância do cargo efetivo de Professor SM - I, matrícula nº
214485-9, admissão em 11 de fevereiro de 2009, do servidor GERMANO
PEREIRA DOS SANTOS, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação,
com início a partir de 25 de janeiro de 2018 e término em 25 de janeiro de
2021, em razão de nomeação e posse em outro cargo não acumulável, de
Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Curso/Disciplina:
Química, Código 707.001, Classe D I, Nível 1, em regime de Dedicação
Exclusiva, do quadro de Pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Piauí, com lotação no Campus Corrente, conforme cópia
do Termo de Posse, doc. de fls. 12, do processo nº 0003103/2018.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso V, do art. 102, da Constituição Estadual, e
considerando o contido no processo nº 0024035/2018, de 16 de maio de
2018, da Secretaria da Educação, registrado sob o AP.010.1.004552/18-80,

R E S O L V E de conformidade com o disposto no art. 54, da Lei
Complementar nº 71, de 26 de julho de 2006, combinado com o disposto no
art. 33, inciso VII, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994,
declarar a vacância do cargo efetivo de Professor SM - I, matrícula nº
171612-3, admissão em 02 de fevereiro de 2006, do servidor ALLAN DE
ANDRADE LINHARES , do quadro de pessoal da Secretaria da Educação,
com início a partir de 16 de maio de 2018 e término em 16 de maio de 2021,
em razão de nomeação e posse em outro cargo não acumulável, de Professor
do Magistério Superior, Classe A, Denominação Adjunto - A, Nível I, em
regime de Dedicação Exclusiva - DE, para a área de Linguagem e Educação,
do quadro de Pessoal da Universidade Federal do Piauí, conforme cópia
do Ato de Nomeação, publicado no DOU nº 78, de 24 de abril de 2018,
Seção 2, página 15, doc. de fls. 09, do processo nº 0024035/2018.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso V, do art. 102, da Constituição Estadual, e
considerando o contido no processo nº 0022578/2018, de 08 de maio de
2018, da Secretaria da Educação, registrado sob o AP.010.1.004556/18-11,

R E S O L V E exonerar, a pedido, de conformidade com o disposto no art.
55, da Lei Complementar nº 71, de 26 de julho de 2006, combinado com o
disposto no caput do art. 34, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro
de 1994, MARIA CARMEM BEZERRA LIMA , do cargo efetivo de
Professor SD - I, matrícula nº 083776-8, do quadro de pessoal da Secretaria
da Educação, com efeitos retroativos a partir de 08 de maio de 2018.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso V, do art. 102, da Constituição Estadual, e
considerando o contido no processo nº 0022399/2018, de 07 de maio de
2018, da Secretaria da Educação, registrado sob o AP.010.1.004557/18-24,

R E S O L V E de conformidade com o disposto no art. 54, da Lei
Complementar nº 71, de 26 de julho de 2006, combinado com o disposto
no art. 33, inciso VII, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994,
declarar a vacância do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais /
Agente Operacional de Serviço, Classe I, Padrão C, matrícula nº 226886-
8, admissão em 26 de agosto de 2009, da servidora LORENA LIMA
FONTINELE , do quadro de pessoal da Secretaria da Educação, com
início a partir de 07 de maio de 2018 e término em 07 de maio de 2021, em
razão de nomeação e posse em outro cargo não acumulável, de Supervisor
- Zona Urbana, da Secretaria Municipal de Educação de Açailândia, da
Prefeitura Municipal de Açailândia - Maranhão, conforme Termo de Posse
Nº 121/2018-NOM, de 02 de abril de 2018.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso V, do art. 102, da Constituição Estadual, e
considerando o contido no processo nº 0021994/2018, de 04 de maio de
2018, da Secretaria da Educação, registrado sob o AP.010.1.004558/18-37,

R E S O L V E de conformidade com o disposto no art. 54, da Lei
Complementar nº 71, de 26 de julho de 2006, combinado com o disposto
no art. 33, inciso VII, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994,
declarar a vacância do cargo efetivo de Supervisor Pedagógico Classe
SL I, matrícula nº 278750-4, admissão em 25 de julho de 2013, do servidor
GRASIANO VIEIRA REIS , do quadro de pessoal da Secretaria da
Educação, com início a partir de 04 de maio de 2018 e término em 04 de
maio de 2021, em razão de nomeação e posse em outro cargo não
acumulável, de Pedagogo, Classe E, Nível de Capacitação I, Padrão de
Vencimento I, em regime de trabalho de 40 horas semanais, com lotação
no Campus Belém, da Universidade Federal Rural da Amazônia, publicada
no DOU Nº 73, Seção 2, Pág. 34, de 17 de abril de 2018.

Of. 359
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Lei nº. 396 de 2018 de Junho de 2018.
Ementa:
Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária

para o Exercício de 2019 e dá outras providencias.
O PREFEITO MUNICIP AL DE FRANCISCO SANTOS –

ESTADO DO PIAUÍ  faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, na

Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Lei estabelece e fixa diretrizes para a
elaboração do Orçamento do Município para o exercício financeiro de
2019 e abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, os Fundos, Órgãos
e Entidades da Administração Direta e Indireta, compreendendo:

I – Prioridades e metas da Administração Municipal.
II – Organização e estrutura dos orçamentos.
III – Diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos anuais do

município e suas alterações.
IV – Disposições sobre alterações na legislação tributaria do

município.
V – Disposições relativas às despesas com pessoal e encargos

sociais.
VI – Limitação de empenhos que não podem ultrapassar o limite

prudencial deste município.
VII– Outras disposições

I – DAS METAS FISCAIS
Art. 2º -As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário,

nominal e o montante da dívida pública para o exercício de 2019, de que
trata o Art. 4º da Lei complementar nº 101/2000, a denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF constam no Anexo de Metas Fiscais,
desta Lei.

Art. 3º -O Poder Executivo, tendo em vista a capacidade financeira
do Município, procederá à seleção das prioridades estabelecidas no Plano
Plurianual, a serem incluídas na proposta orçamentária, podendo, se
necessário, incluir programas não elencados, desde que com recursos de
outras esferas do governo.

II – DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO
Ar tigo 4º - As prioridades e metas da Administração Municipal

para o exercício financeiro de 2019 são aquelas definidas e demonstradas
no Anexo das Prioridades e Metas desta Lei (art. 165, § 2º da Constituição
Federal).

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2019 serão
destinados, preferencialmente, para as prioridade e metas estabelecidas
do referido anexo, não constituindo, todavia, em limite à programação
das despesas.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2019, o Poder
Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas
nesta lei e identificadas no Anexo próprio a fim de compatibilizar a despesa
orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas
públicas.

III – DA ESTRUTURA DO ORÇAMENTO
Art. 5° - O orçamento para o exercício financeiro de 2019 abrangerá

os Poderes Legislativo e Executivo, Autarquias, Fundações e seus fundos,
e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional da
Prefeitura.

Ar t. 6° - A Lei Orçamentária para 2019 evidenciará as Receitas e as
Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aquelas
vinculadas a Fundos, Autarquias e aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa,
projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por
categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de
aplicação, tudo em conformidade com as portarias 42/1999 e 163/2001 e
alterações posteriores, a qual deverão estar anexados o seguinte:

I –Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias
Econômicas (Anexo 1 da lei 4.320/1964);

II –Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Econômicas
(Anexo 2 da lei 4.320/1964);

III –Resumo Geral da Despesa, segundo as Categorias Econômicas
(Anexo 3 da lei 4.320/1964);

IV –Demonstrativos da Despesa por Categoria Econômica, Grupos
de Natureza de Despesa e Modalidade de Aplicação em cada Unidade
Orçamentária (Anexo 3 da lei 4.320/1964);

V –Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo da Despesa
por funções, sub-funções, programas, projetos, Atividades e Operações
Especiais (Anexo 6 da Lei 4.320/1964);

VI –Demonstrativo da Despesa por funções, sub-funções,
programas, projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da lei
4.320/1964);

VII –Demonstrativo da Despesa por funções, e programas,
conforme o vinculo com os recursos (Anexo 8 da lei 4.320/1964);

VIII –Demonstrativo da Despesa por Órgãos e funções (Anexo 9
da lei 4.320/1964);

IX –Quadro Demonstrativo da Despesa – QDD por Categoria de
Programação, com identificação da Classificação Institucional, Funcional
Programática, Categoria Econômica, Diagnóstico do Programa, Diretrizes,
Objetivos, metas Fiscais e identificação das fontes de financiamentos;

X –Demonstrativo da Evolução da Receita por Fontes, conforme
disposto no art. 12 da LRF;

XI –Demonstrativo das Renúncias de Receitas e Estimativa do
seu Impacto Orçamentário-Financeiro, na forma estabelecida no art. 14
da LRF (art. 5º, II da LRF);

XII –Demonstrativo das Despesas Obrigatórias de Caráter
Continuado com indicação das medidas de compensação (art. 5º, II da
LRF);

XIII –Demonstrativo da Evolução da Despesa no mínimo por
Categoria Econômica conforme disposto no art. 22 da Lei 4.320/1964;

XIV –Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Orçamentos
Fiscais, Investimentos das empresas e da Seguridade Social (art. 165, § 5º
da Constituição Federal);

XV –Demonstrativo da Compatibilidade de Programação dos
Orçamentos com as Metas Fiscais e Físicas (art. 5º, I da LRF);

XVI –Demonstrativo dos Riscos Fiscais considerados para o
exercício (art. 5º, III, da LRF);

XVII –Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos
Derivados da Alienação de Bens e Direitos que integram o Patrimônio
Público (art. 44 da LRF);

XVIII –Demonstrativo da Apuração do Resultado Primário e
Nominal (art. 4º, § 1º e 9º da LRF);

§ 1º -Para efeito desta Lei, entende-se por Unidade Gestora Central
a Prefeitura e por Unidade Gestora, as Entidades com orçamento e
contabilidade próprios.

§ 2º -O Quadro Demonstrativo da Despesa – QDD, poderá ser
detalhado em nível de elemento e subelemento e alterado por Decreto do
Chefe do Poder Executivo Municipal e por Decreto-Legislativo do
Presidente da Câmara Municipal no âmbito do Poder Legislativo.

Art. 7º -A mensagem de encaminhamento da Proposta
Orçamentária de que trata o art. 22, parágrafo único, I da Lei 4.320/1964,
conterá, no que couber:

I - Quadro Demonstrativo da Participação Relativa de cada Fonte
na Composição da Receita Total, se houver (Princípio da Transparência,
art. 48 da LRF);

II - Quadro Demonstrativo dos Tributos lançados e não
Arrecadados, identificando o estoque da Dívida Ativa, se houver
(Princípio da Transparência, art. 48 da LRF);

III - Quadro Demonstrativo da Evolução da Despesa em nível de
Função e Grupo de Natureza, dos últimos cinco exercícios, se houver
(Princípio da Transparência, art. 48 da LRF);

IV - Quadro Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária
e sua Participação Relativa (Princípio da Transparência, art. 48 da LRF);

V - Quadro Demonstrativo da Evolução das Receitas Correntes
Líquidas, Despesas com Pessoal e seu percentual de Comprometimento,
se houver (arts. 71 e 48 da LRF);

VI - Quadro Demonstrativo das Despesas com serviços de
terceiros e seu Percentual de Comprometimento em relação à Receita
Corrente Líquida do município, (art. 72 da LRF);

VII - Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos
Vinculados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art. 212 da
Constituição Federal e 60 dos ADCT);

VIII - Demonstrativo dos Recursos Vinculados e Ações Públicas
de Saúde (art. 77 dos ADCT);

IX - Demonstrativo da Composição do Ativo e passivo Financeiro
(Princípio da Transparência, art. 48 da LRF);

X - Quadro Demonstrativo do Saldo da Dívida Fundada por
Contrato, com identificação dos credores (Princípio da Transparência,
art. 48 da LRF);

IV – DAS DIRETRIZES PARA A ELEBORAÇÃO E EXECUÇÃO
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 8º - Os Orçamentos para o exercício de 2019 obedecerão

entre outros, ao principio da transparência e do equilíbrio entre receitas
e despesasem cada fonte,abrangendo os poderes Legislativos e Executivos,
suas Autar quias e seus fundos (arts. 1º, § 1º, 4º, I, “a” e 48 da LRF);
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Art. 9º - Os Fundos Municipais terão suas Receitas especificadas
no Orçamento da Receita das Unidades Gestoras em que estiveram
vinculados, e essas, por sua vez, vinculadas a Despesas relacionadas os
seus objetivos, identificadas em planos de Aplicação, representados nas
planilhas de Despesas referidas no art. 6º, X desta lei.

§1º - Os Fundos Municipais serão administrados pelo prefeito
Municipal, podendo por manifestação formal do chefe do poder Executivo,
serem delegados a servidor municipal ou pessoa de sua confiança.

§ 2º - A movimentação orçamentaria e financeira das contas dos
Fundos Municipais deverão ser demonstradas também em balancetes
mensais, apartados da unidade Gestora Central, quando a gestão for
delegada pelo Prefeito a servidor municipal ou pessoa de sua confiança.

Art. 10 – Os estudos para definição dos orçamentos da receita
para 2019 deverão observar os efeitos da alteração da legislação
tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o
crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a
sua evolução nos últimos três exercícios (art. 12 da LRF).

Parágrafo Único – Até 30 dias antes do encaminhamento da
proposta Orçamentaria ao Poder Legislativo, o Poder Executivo
Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal, os estudos e as
estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da
Receita Corrente Líquida e as respectivas memórias de cálculo (art. 12,
§ 3º da LRF).

Art. 11 – Se a receita estimada para 2019, comprovadamente, não
atender ao dispositivo no artigo anterior, o Legislativo, quando da
discussão da proposta orçamentária, poderá reestimá-la, ou solicitar do
Executivo Municipal a sua alteração, se for o caso, e a conseqüente
adequação do orçamento da despesa.

Art. 12 – Na execução do orçamento, verificado que o
comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de
resultados primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de
forma proporcional as suas dotações e observada à fonte de recursos,
adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação
financeira nos montantes necessários, para as seguintes dotações abaixo
(Art. 9º da LRF):

I – projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de
transferências voluntárias;

II – obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III – dotação para combustíveis destinada à frota de veículos dos

setores de transportes, obras, serviços públicos;
IV – dotação para material de consumo e outros serviços de

terceiros das diversas atividades
Parágrafo Único – Na avaliação do cumprimento das metas

bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da
limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda
o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício
anterior, em cada fonte de recurso.

Art. 13 – As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em
relação à Receita Corrente Liquida, programadas para 2019, poderão
ser expandidas em até 20% (vinte por cento) tornando–se por base as
Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na lei
Orçamentária Anual para 2018 (art. 4º, § 2º da LRF),

Art. 14 – Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo de Riscos
Fiscais desta lei (art. 4º, § 3º da LRF).

§ 1º - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos
com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do
excesso, de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2017.

§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal
encaminhará projeto de lei a Câmara Municipal, propondo anulação de
recursos ordinários alocados para investimentos ou inversões
financeiras, desde que não comprometidos.

Art. 15 - Os orçamentos para o exercício de 2019 destinarão
recursos para a Reserva de Contingência, não inferior a 3,0% (Três e
meio por cento) das Receitas Correntes Líquidas previstas para o mesmo
exercício (art. 5º, III da LRF).

§ 1º - Os recursos da Reserva de contingência serão destinados
ao atendimento de passivos contigentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e
também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme
disposto na portaria MPO n. º 42/ 1999, art. 5 e portaria STN n º 163/
2001, art. 8º (art. 5º, III, “b” da LRF).

§ 2º - Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos
fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 10 de dezembro de 2019,
poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal
para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se
tornarão insuficientes.

Art. 16 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só
constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano
Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 17 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até
30 dias após a publicação da Lei Orçamentaria Anual, a programação
financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal
de desembolso para suas Unidades Gestoras (art. 8º da LRF).

Art. 18 - Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária
de 2019 com dotações vinculadas a fontes de recursos oriundos de
transferências voluntárias, operações de créditos, alienação de bens e
outros extraordinários, só serão executados e utilizados a qualquer
título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa,
respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, parágrafo
único e 50, I da LRF).

§ 1º - A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43,
§ 3º da lei 4320/1964 será apurado em cada fonte de recursos para fins
de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme
exigências contidas nos art. 8º, parágrafo único e art. 50, I da LRF.

§ 2º - Na Lei Orçamentaria Anual os Orçamentos da Receita e da
Despesa identificarão com codificação adequada cada uma das fontes de
recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no
caput deste artigo (art. 8º. Parágrafo único e art. 50, I da LRF).

Ar t. 19 – A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro
de 2019, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da
receita (art. 4º, § V e art. I da LRF).

Ar t. 20 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal às
entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo,
assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e
voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá
de autorização do Poder Legislativo, em lei específica (art. 4º , II, “f” da
LRF).

Parágrafo único – As entidades privadas beneficiadas com
recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30
dias, contados do recebimento de recurso, na forma estabelecida pelo
serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da
Constituição Federal).

Ar t. 21 – A Lei Orçamentária anual consignará suas unidades
orçamentárias próprias, dotações destinadas à concessão de apoio
financeiro às entidades filantrópicas, associações, clubes, de esportes, e
outros, reconhecidos de utilidade pública pelo Poder Legislativo
Municipal, sem fins lucrativos e de acesso comum à população, e que
apresentem estatuto devidamente registrado em cartório de registro de
documentos e publicado no Diário Oficial do Município ou jornal de
grande circulação, mediante plano de aplicação e requerimento, devendo
a prestação de contas ocorrer até 30/12/2019, composta dos seguintes
documentos:

a) Relatório consubstanciado das atividades desenvolvidas;
b) Balancete financeiro;
c) Documentação comprobatória da despesa.
Art. 22 – Os procedimentos administrativos de estimativa do

impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa
de que trata o art.16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo
que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único – Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF,
são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação,
expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete
aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2019, em
cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado
no item I do art. 24 da Lei 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º
da LRF).

Ar t. 23 – As obras em andamento e a conservação do patrimônio
público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos
orçamentários salvo projetos programados com recursos de transferências
voluntárias e operações de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 24 – Despesas de competência de outros entes da Federação
só serão assumidas pela Administração Municipal quando formadas por
convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentaria
(art. 62 da LRF).

Ar t. 25 – A previsão das receitas e a fixação das despesas serão
orçadas para 2019 a preços correntes, tendo por base o mês de Julho de
2018.

§ 1º - Os valores das receitas e das despesas apresentados no
Projeto de Lei Orçamentária, poderão ser reajustados pela variação do
INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC – IBGE, no
período compreendido entre os meses de JULHO a DEZEMBRO DE 2018,
incluído os meses extremos do período.
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§ 2º - Os valores resultantes da atualização orçamentária na forma
do disposto no parágrafo anterior, assim como os créditos adicionais
obtidos no exercício, desde que convenientemente ao interesse da
administração, poderão a partir de 31 de janeiro de 2019, serem atualizados
monetariamente, a qualquer dia do exercício, durante a execução
orçamentária pelos critérios que vierem a ser estabelecidos na Lei
Orçamentária Anual.

Ar t. 26 – A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro
de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para
cada Grupo de natureza de Despesa/Modalidade de aplicação, com
apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a portaria
STN n º 163/2001 e suas alterações posteriores.

§ 1º – A transposição, o remanejamento ou a transferência de
recursos de um Grupo de natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação
para outro, dentro de cada projeto, Atividade ou Operações Especiais,
poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do poder
Executivo e por Decreto-Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito
do Pode Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal).

§ 2º - Os Decretos do Poder Executivo e do Poder Legislativo de
que trata o parágrafo anterior poderão ter numeração específica dos
demais decretos da administração municipal, isto, para facilitar o controle
financeiro e das dotações orçamentárias entre os Poderes.

Art. 27 – Durante a execução orçamentária de 2019, o Executivo
Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades
ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras, na forma
de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício
vigente (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 28 – O controle de custos das ações desenvolvidas pelo
Poder Público Municipal de que trata os art. 50, § 3º da LRF, serão
desenvolvidos de forma a apurar os custos dos serviços, tais com: custo
dos programas, das ações, do m² das construções, do m² das
pavimentações, do aluno/ano do ensino fundamental, do aluno/ano do
transporte escolar, do aluno/ano do ensino infantil, do aluno/ano com
merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento
nas unidades de saúde, etc. (art. 4º, I, “e” da LRF).

Parágrafo Único – Os custos serão apurados através das
operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas
nas planilhas das despesas e nas metas fiscais realizadas e apuradas ao
final do exercício (art. 4º, I, “e” da LRF).

Art. 29 – Os programas priorizados por esta lei e contemplados
na Lei Orçamentária de 2019 serão objeto de avaliação permanente pelos
responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos,
corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimentos das metas fiscais
estabelecidas (art. 4º, I, da LRF).

Art. 30 – Fica fixado para 2019 o percentual de 7,0% (sete por
cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas
no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal,
efetivamente realizadas no exercício de 2017, atendendo assim o que
determina as emendas constitucionais nº 25/2000 e 58/2009, nos art. 29-
A, inciso I e art. 2º, inciso I, respectivamente, em favor do Poder
Legislativo do município.

Art. 31 – O município poderá destinar se houver disponibilidade
financeira, até 2,0% (Dois por cento) da sua receita orçamentária, para
firmar convênios com o Poder Judiciário, Ministério Público, isto,
destinado a atender atividades operacionais no município.

Art. 32 – Os conselheiros tutelares do município, serão
remunerados a título de subsídio e, terão dotação orçamentária especifica
na Proposta da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019.

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Ar t. 33 – A Lei Orçamentária de 2019 poderá conter autorização

para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesa
de Capital, observado o limite de endividamento de 50% das receitas
correntes líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente anterior a
assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (arts 30, 31 e 32 da
LRF).

Ar t. 34 – A contratação de operação de crédito dependerá de
autorização em lei específica (art. 32, I da LRF).

Art. 35 – Ultrapassado o limite de endividamento definido no art.
33 desta lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá
resultado primário necessário através da limitação de empenho e
movimentação financeira nas dotações definidas no art. 11 desta Lei (art.
31, § 1º, II da LRF).

VI – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL
Art. 36 – O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei,

poderão, em 2019, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras,
corrigir e aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens,

admitir pessoal aprovado em concurso público efetivo ou em caráter
temporário, na forma da lei, observados os limites e as regras da LRF (art.
169, § 1º, II da Constituição Federal).

Parágrafo Único – Os recursos para as despesas decorrentes
destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2019.

Art. 37 – Ressalvada a hipótese do inciso X do art. 37 da
Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos poderes
em 2019, Executivo e Legislativo, não excederá em percentual da Receita
Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2018, acrescida de
até 10%, obedecido os limites de 54% e 6% da Receita Corrente Líquida,
respectivamente (art. 71 da LRF).

Art. 38 – Nos casos de necessidade temporária, de excepcional
interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente,
a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas-extras
para servidores, sendo vedadas, quando as despesas com pessoal
excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22,
parágrafo único, V da LRF).

Art. 39 – O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas
para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites
estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF).

I - Eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - Eliminação das despesas com horas-extras;
III - Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - Demissão de servidores admitidos em caráter temporário.
Art. 40 – Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se

como terceirização de mão-de-obra referente à substituição de servidores
de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas
atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções
previstas no Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores Públicos
Municipais e atividades próprias da Administração Municipal, desde
que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos
de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único – Quando a contratação de mão-de-obra envolver
também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de
propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar
substituição de servidores, a despesa será classificada em outros
elementos de despesa que não o “34 – Outras Despesas de Pessoal
decorrentes de Contratos de Terceirização”, levando, sempre em
consideração o os interesses do município.

VII – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA

Art. 41 – O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá
conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a
estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda ou
beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas,
devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento
da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e
financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes
(art. 14 da LRF).

Ar t. 42 – As providências decorrentes das ações de que tratam o
artigo anterior, serão consubstanciadas em Projetos de leis, cujas
mensagens evidenciarão as repercussões associadas a cada propositura.

§ 1º - Os projetos de leis mencionados no “caput” deste artigo
levarão em conta:

I – Os efeitos socioeconômicos da proposta;
II – A capacidade econômica do contribuinte;
III – A modernização do relacionamento tributário entre os sujeitos

ativo e passivo da obrigação tributária.
§ 2º - Poderão ser objeto de projeto de Lei:
I – A instituição de tratamento tributário diferenciado às micro-

empresas;
II – A redução da carga tributária a quem ganha menos de um

salário mínimo nacional;
III – Isenção tributária a quem possui apenas um imóvel e nele

resida;
IV – Isenção tributária sobre a edificação, quando esta for igual

ou menor a 70 m² (setenta metros quadrados).
Art. 43 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em

dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito
tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se
constituindo como renúncia de receita (art. 14, § 3º da LRF).

Art. 44 – O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou
benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da
Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de
compensação. (art. 14, § 2º da LRF).
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VIII – DA POLÍTICA FINANCEIRA E DE FOMENTO
Art. 45 – O município poderá destinar se houver disponibilidade

financeira, até 3% (Três por Cento) da sua receita orçamentária para
constituição de um Fundo Especial Rotativo destinado à concessão de
empréstimos e financiamentos às pequenas empresas que desenvolvem
atividades utilizando como matéria-prima, insumos produzidos no
município e que empregue no mínimo 06 (seis) pessoas, tendo como
prazo da amortização, o final da atual gestão.

Art. 46 – O município não poderá gastar menos de 15% (Quinze
por Cento) com saúde e 25% (Vinte e Cinco por Cento) com educação, de
sua receita no exercício de 2019, incluindo-se as despesas de custeio,
inclusive pessoal e investimento em obras e equipamentos para
programas municipais de saúde e educação.

Art. 47 - Fica instituído o programa de suprimento de fundos
(adiantamentos) para prover despesas e ajuda de custeio de viagens e
pequenas despesas de diversas origens, em todas as secretarias e órgãos
da administração pública municipal.

Art. 48 – O orçamento da Câmara Municipal fará parte do
orçamento geral do município, porém cuja gestão, inclusive pagamentos
e prestação de contas, serão de responsabilidade pelo Poder Legislativo.

Art. 49 – Fica instituído a permanência do Fundo Municipal de
Assistência Social - FMAS para proceder às ações sociais junto aos
habitantes carentes e necessitados do município.

Art. 50 – Fica instituído a permanência do Fundo Municipal de
Saúde-FMS, com a incumbência de promover os programas de saúde às
famílias carentes do município.

Art. 51 – Fica instituído a permanência do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação – FUNDEB, para fomentar a educação infantil e fundamental
no município.

Art. 52 – Fica instituído o Fundo Próprio de Previdência Social do
município – F. SANTOS PREV, com o objetivo de garantir aos servidores
efetivos do município todos os direitos e benefícios previdenciários.

Art. 53 – Fica instituído o Diário Oficial do município – DOM,
como meio de comunicação e publicação oficial dos atos oficiais do
município, incluindo o Poder legislativo e Executivo, fundos, autarquias,
órgãos e Entidades da administração direta e indireta do município.

Parágrafo Único – O município poderá arcar com despesas das
mensalidades de alunos do ensino infantil e fundamental em escolas
particulares, desde que faltem vagas nas escolas da rede municipal de
ensino.

Art. 54 – Fica o Poder Executivo e Legislativo Municipal
autorizados a conceder reajuste salarial em 2019, no mesmo índice de
inflação do ano de 2018, aos servidores públicos municipais, que ganham
acima de um salário mínimo nacional, observando os artigos 21 e 22 e
seus respectivos itens, da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF.

Parágrafo Único – A inflação a ser considerada para o cálculo dos
gastos será a medida nos últimos 12 meses, até junho do ano anterior.
Assim, para o exercício de 2019, a inflação usada será a medida entre
julho de 2017 e junho de 2018.

Art. 55 – Fica o poder Executivo e Legislativo autorizado a realizar
concurso publico, em caráter efetivo ou temporário, de provas ou de
provas e títulos, para admissão de pessoal durante o exercício de 2019.

IX – DO PORTAL DA TRANSPARENCIA  (DIVULGAÇÃO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA)

Ar t. 56 – A transparência será assegurada mediante:
I – incentivo à participação popular e realização de audiências

públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos,
lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos (art. 1º da Lei nº 131/2009);

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a
execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso
público (art. 1º da Lei nº 131/2009);

Parágrafo Único: Ficam autorizados oficialmente os endereços
eletrônicos: www.franciscosantos.pi.gov.bre http://
www.diariooficial.pi.gov.br para publicar as informações do caput.

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e
controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo
Poder Executivo da União (art. 1º da Lei nº 131/2009);

IV – Todas as publicações oficiais do Poder Executivo e Legislativo
do município serão feitas através Diário Oficial do Município de Francisco
Santos, conforme lei específica, e pelo Diário Oficial do estado do Piauí.

Art. 57 – Para os fins a que se refere o inciso II do art. 55, os
Poderes Executivo e Legislativo Municipal disponibilizarão a qualquer
pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes à:

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades
gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua
realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número
do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado,
à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o
caso, ao procedimento licitatório realizado (Art. 2º da Lei nº 131/2009).

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a
receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos
extraordinários (art. 2º da Lei nº 131/2009);

Art. 58 – Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato
é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão
competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições
estabelecidas nesta Lei Complementar (art. 2º da Lei nº 131/2009).

X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 59 – O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária

à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município,
que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia 15/12/2018.

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não
cumprir o disposto no “caput” deste artigo.

§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado
à sanção até o início do exercício financeiro de 2019, fica o Executivo
Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original,
até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

§ 3º - Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência do
disposto no parágrafo anterior serão ajustados após a sanção da lei
orçamentária anual, mediante a abertura de créditos adicionais
suplementares, através de decreto do Poder Executivo, usando como
fontes de recursos o superávit financeiro do exercício de 2019, o excesso
ou provável excesso de arrecadação, a anulação de saldos de dotações
não comprometidas e a reserva de contingência, sem comprometer, neste
caso, os recursos para atender os riscos fiscais previstos e a meta de
resultado primário.

Art. 60 – Serão consideradas legais as despesas com multas e
juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos
pela administração, motivado por insuficiência de tesouraria ou falha no
controle de pagamentos.

Art. 61 – Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos
últimos quatro meses de exercício, poderão ser reabertos no exercício
subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 62 – Fica o Executivo Municipal autorizado a assinar
convênios com o Governo do Estado do Piauí, com outros Estados da
Federação e com o Governo Federal através de seus órgãos da
administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de
competência ou não do Município.

Art. 63 – O município poderá realizar eleições simplificadas para a
escolha dos conselheiros tutelares, sendo estes remunerados a título de
subsidio, regulamentados por Lei Específica.

Art. 64 – O município poderá dispor de 2% (dois por cento) dos
recursos provenientes do FPM – Fundo de Participação dos Municípios,
para manter ações que garantam os direitos das crianças e adolescentes
do município.

Art. 65 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Santos (PI), em 30 de

abril de 2018.

Luis José de Barros
Prefeito Municipal

P. P. 23936
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PORTARIAS  E RESOLUÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI
GABINETE DO SECRETÉRIO
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� �
PORTARIA do Gabinete Militar da Gov ernadoria  Nº 022, de 04 de julho de 2018. 

 

O Chefe do Gabinete Militar da Governadoria do Estado do Piau í , no uso de suas atribui ç õ es 

legais: 

CONSIDERANDO o disposto no art. 58, III, da Lei federal nº 8.666/93, que confere à 
Administra ç ã o P ú blica a prerrogativa de fiscalizar a execu ç ã o dos contratos administrativos, bem como o 
que prescreve o art. 67 da mesma lei, no sentido de que os contratos devem ser acompanhados e 
fiscalizados por um representante da Administra ç ã o especialmente designado, 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 15.093, de 21 de fevereiro de 2013, que “estabelece 
procedimentos para o acompanhamento dos contratos firmados por ó rg ã os e entidades estaduais” 

CONSIDERANDO, ainda, a celebra ç ã o por este ó rg ã o do Contrato nº 003/2018-GAMIL, 
firmado com a empresa FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA., cujo extrato foi publicado no DOE nº 

121, no dia 29/06/2018, tendo como objeto os Servi ç os de Manuten ç ã o Centrais Telefônicas. 

 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Ficam designados os servidores 2º Ten PM RR Antonio José  de Moraes , matr í cula 013743-0, 

para exercer a fun ç ã o de Fiscal de Contrato, o servidor 3º Sgt PM Agnaldo Moraes  da Silva, matr í cula 
014908-0, para exercer a fun ç ã o de Fiscal Substituto, e o servidor Maj PM Gustav o  Gomes Campelo, 
matr í cula 104830-9, para o exerc í cio da fun ç ã o de Gestor do Contrato. 

Art. 2º Incumbe ao gestor do contrato desempenhar as atribui ç õ es previstas no art. 3º do Decreto nº 

15.093/2013, especialmente as seguintes: 

I - registrar o contrato administrativo nos termos do art. 60 da Lei n. 8.666/1993, ou zelar para que o 
servidor ou ó rg ã o competente o fa ç a em tempo e modo legalmente previstos; 

II - ter, devidamente autuado, e sob sua guarda có pia do contrato administrativo nº 003/2018-GAMIL, bem 
como dos eventuais termos aditivos; 

III - alertar o servidor ou ó rg ã o responsá vel para a aproximaç ã o do termo final do contrato administrativo 
nº 003/2018-GAMIL, informando-o eventualmente da possibil idade de prorroga ç ã o contratual; 

IV - expedir relat ó rio mensal destinado ao superior hierá rquico informando da movimenta ç ã o do contrato 
administrativo, alertando para fatos relevantes como a aproximaç ã o do seu termo final e outros fatos 

supervenientes que possam implicar em mora ou inadimplemento destes; 

Pará grafo ú nico.  O aviso sobre a proximidade do fim do prazo contratual, previsto no inciso III deste 

artigo, deverá  ser expedido com a anteced ê ncia de 90 (noventa) dias do seu termo final. 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
PALÁCIO DE KARNAK 

GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA 
 

�

Gabinete Militar da Gov ernadoria 
Av enida Antonio Freire, 1450, Centro, Teresina-PI, CEP 64.001-040 – Fone: (86) 3221-8900 

Email: chef ia@gamil.pi.gov .br / gamil.chef ia@gmail.com�
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PORTARIA  Nº 360-GDG/2018

O Del. RIEDEL BATISTA DOS SANTOS REINALDO -
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 159, § 1º, da
Constituição do Estado do Piauí e pelo art. 73, XI, da Lei Complementar
no. 037, de 09/03/2004, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil do
Estado do Piauí, e, ainda,

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade do serviço público,
bem como a necessidade de promover a efetivação dos princípios
administrativos insculpidos no art. 37 da Constituição Federal promulgada
em 05/10/1988, notadamente ao princípio da eficiência;

CONSIDERANDO que a promoção de ajustes e renovações nas
lotações dos servidores públicos constitui medida de boa técnica
administrativa que permite a análise estratégica de desempenho público,
a promoção de reflexão e motivação, sempre objetivando o alcance da
excelência e do aprimoramento na tutela do genuíno interesse público,
social e profissional;

CONSIDERANDO a remoção da Delegada de Polícia Civil, Bela.
LUCIVANIA CARVALHO VIDAL para Teresina-PI;

R E S O L V E:

1) MANTER a lotação do servidor FRANCISCO JORGE
TERCEIRO SILVA Delegado de Polícia Civil 2ª Classe, Matrícula 253.853-
9, junto a Delegacia Regional de Piripiri-PI, como Delegado Titular,
respondendo cumulativamente pela Titularidade do 1º Distrito Policial
de Piripiri-PI;

2) DESIGNAR o servidor FRANCISCO JORGE TERCEIRO
SILVA Delegado de Polícia Civil 2ª Classe, Matrícula 253.853-9, para
responder cumulativamente pela Titularidade da Delegacia de Mulher
de Piripiri-PI, até ulterior deliberação.

3) A presente portaria retroage seus efeitos a data de
02.06.2018

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO
DO PIAUÍ, em Teresina-PI, 26 de junho de 2018.

Del. RIEDEL BATISTA DOS SANTOS REINALDO
Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí

PORTARIA  Nº 364-GDG/2018

O Del. RIEDEL BATISTA DOS SANTOS REINALDO -
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 159, § 1º, da
Constituição do Estado do Piauí e pelo art. 73, XI, da Lei Complementar
no. 037, de 09/03/2004, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil do
Estado do Piauí, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 58, III, da Lei federal nº
8.666/93, que confere à Administração Pública a prerrogativa de fiscalizar
a execução dos contratos administrativos, bem como o que prescreve o
art. 67 da mesma lei, no sentido de que os contratos devem ser
acompanhados e fiscalizados por um representante da Administração
especialmente designado,

 CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 15.093, de 21 de
fevereiro de 2013, que "estabelece procedimentos para o
acompanhamento dos contratos firmados por órgãos e entidades
estaduais",

 CONSIDERANDO, ainda, a celebração por este órgão do
Contrato nº 001/2018 - DGPC/PI firmado com a empresa LNX TRAVEL
VIAGENS E TURISMO EIRELI ME, cujo extrato foi publicado no DOE nº
99, no dia 28 de maio de 2018, tendo como objeto a contratação de

empresa especializada em serviços de emissão de passagens aéreas
nacionais (reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens
aéreas nacionais), para o fornecimento sob demanda.

R E S O L V E:

Art. 1º DESIGNAR, o servidor ERNANI UCHOA LEAL, Escrivão
de Policia Civil, CPF 239.832.483-49, para exercer a função de Fiscal do
Contrato, onde deverá exercer suas funções, até ulterior deliberação.

Art. 2º O gestor do contrato deverá desempenhar as atribuições
previstas no art. 3º do Decreto nº 15.093/2013, especialmente as seguintes:

 I - registrar o contrato administrativo nos termos do art. 60 da Lei
n. 8.666/1993, ou zelar para que o servidor ou órgão competente o faça
em tempo e modo legalmente previstos;

 II- ter, devidamente autuado, e sob sua guarda cópia do contrato
administrativo nº 001/2018 - DGPC/PI, bem como dos eventuais termos
aditivos;

 III - alertar o servidor ou órgão responsável para a aproximação
do termo final do contrato administrativo nº 001/2018 - DGPC/PI,
informando-o eventualmente da possibilidade de prorrogação contratual;

 IV - expedir relatório mensal destinado ao superior hierárquico
informando da movimentação do contrato administrativo, alertando para
fatos relevantes como a aproximação do seu termo final e outros fatos
supervenientes que possam implicar em mora ou inadimplemento destes;
Parágrafo único.: O aviso sobre a proximidade do fim do prazo contratual,
previsto no inciso III deste artigo, deverá ser expedido com a
antecedência de 90 (noventa) dias do seu termo final.

 Art. 3º As atribuições de Fiscal do Contrato são aquelas
constantes do art. 4º do Decreto nº 15.093/2013, notadamente as
seguintes:

 I - fiscalizar a execução do Contrato nº 001/2018 - DGPC/PI,
informando o gestor do contrato sobre eventuais vícios, irregularidades
verificados na execução por parte da contratada;

 II - anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato que venha a conhecer durante a fiscalização;

 III - verificar o cumprimento por parte da contratada dos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

 IV - atestar o cumprimento das prestações de serviço
discriminadas nas notas fiscais ou faturas, após verificar a efetiva
prestação dos serviços realizados;

V - propor as soluções e as sanções que entender cabíveis para
regularização das faltas e defeitos observados

 Parágrafo único: O fiscal que atestar a prestação de serviço em
desacordo com o especificado no contrato responderá solidariamente
perante os órgãos competentes pelo dano ao erário, independentemente
das demais penalidades aplicáveis.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO
DO PIAUÍ, em Teresina-PI, 28 de junho de 2018.

Del. RIEDEL BATISTA DOS S. REINALDO
Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí

PORTARIA  Nº 365-GDG/2018

O Del. RIEDEL BATISTA DOS SANTOS REINALDO -
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 159, § 1º, da
Constituição do Estado do Piauí e pelo art. 73, XI, da Lei Complementar
no. 037, de 09/03/2004, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil do
Estado do Piauí, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 58, III, da Lei federal nº
8.666/93, que confere à Administração Pública a prerrogativa de fiscalizar
a execução dos contratos administrativos, bem como o que prescreve o
art. 67 da mesma lei, no sentido de que os contratos devem ser

SECRETARIA  DE SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCI CIVIL

GABINETE DO DELEGADO GERAL
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acompanhados e fiscalizados por um representante da Administração
especialmente designado,

 CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 15.093, de 21 de
fevereiro de 2013, que "estabelece procedimentos para o
acompanhamento dos contratos firmados por órgãos e entidades
estaduais",

 CONSIDERANDO, ainda, a celebração por este órgão do
Contrato nº 001/2018 - DGPC/PI firmado com a empresa LNX TRAVEL
VIAGENS E TURISMO EIRELI ME, cujo extrato foi publicado no DOE nº
99, no dia 28 de maio de 2018, tendo como objeto a contratação de
empresa especializada em serviços de emissão de passagens aéreas
nacionais (reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens
aéreas nacionais), para o fornecimento sob demanda.

R E S O L V E:

Art. 1º DESIGNAR, o servidor CARLOS ANDRE RODRIGUES
DA SILVA, Delegado de Policia Civil, CPF 374.452.603-82, para exercer a
função de Gestor do Contrato, onde deverá exercer suas funções, até
ulterior deliberação.

Art. 2º O gestor do contrato deverá desempenhar as atribuições
previstas no art. 3º do Decreto nº 15.093/2013, especialmente as seguintes:

 I - registrar o contrato administrativo nos termos do art. 60 da Lei
n. 8.666/1993, ou zelar para que o servidor ou órgão competente o faça
em tempo e modo legalmente previstos;

 II- ter, devidamente autuado, e sob sua guarda cópia do contrato
administrativo nº 001/2018 - DGPC/PI, bem como dos eventuais termos
aditivos;

 III - alertar o servidor ou órgão responsável para a aproximação
do termo final do contrato administrativo nº 001/2018 - DGPC/PI,
informando-o eventualmente da possibilidade de prorrogação contratual;

 IV - expedir relatório mensal destinado ao superior hierárquico
informando da movimentação do contrato administrativo, alertando para
fatos relevantes como a aproximação do seu termo final e outros fatos
supervenientes que possam implicar em mora ou inadimplemento destes;
Parágrafo único.: O aviso sobre a proximidade do fim do prazo contratual,
previsto no inciso III deste artigo, deverá ser expedido com a
antecedência de 90 (noventa) dias do seu termo final.

 Art. 3º As atribuições de Fiscal do Contrato são aquelas
constantes do art. 4º do Decreto nº 15.093/2013, notadamente as
seguintes:

 I - fiscalizar a execução do Contrato nº 001/2018 - DGPC/PI,
informando o gestor do contrato sobre eventuais vícios, irregularidades
verificados na execução por parte da contratada;

 II - anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato que venha a conhecer durante a fiscalização;

 III - verificar o cumprimento por parte da contratada dos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

 IV - atestar o cumprimento das prestações de serviço
discriminadas nas notas fiscais ou faturas, após verificar a efetiva
prestação dos serviços realizados;

V - propor as soluções e as sanções que entender cabíveis para
regularização das faltas e defeitos observados

 Parágrafo único: O fiscal que atestar a prestação de serviço em
desacordo com o especificado no contrato responderá solidariamente
perante os órgãos competentes pelo dano ao erário, independentemente
das demais penalidades aplicáveis.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO
DO PIAUÍ, em Teresina-PI, 28 de junho de 2018.

Del. RIEDEL BATISTA DOS S. REINALDO
Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí

Of. 1138

PORTARIA GSF Nº 116 / 2018                    Teresina (PI), 14  de junho de 2018.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso
de suas atribuições legais que lhe confere o art. 109, II da Constituição
do Estado do Piauí.

R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, a servidora ROSENILDA LIMA DE
OLIVEIRA DANTAS, Técnico da Fazenda Estadual, matrícula 159.807-4,
da função de Supervisora de Apoio ao Atendimento da AGEAT de
Teresina/Leste, Símbolo DAI-6, da Gerencia Regional de Atendimento de
Teresina - 3ª GERAT.

Cientifique-se,
Cumpra-se,
Publique-se.

Rafael Tajra Fonteles
SECRETÁRIO DE FAZENDA

PORTARIA GSF Nº 135 / 2018                      Teresina (PI), 03 de julho de 2018.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso
de suas atribuições legais que lhe confere o art. 109, II da Constituição
do Estado do Piauí.

 R E S O L V E:

DISPENSAR o servidor JOSIMAR SAMPAIO TEIXEIRA,
Técnico da Fazenda Estadual, matrícula 169.484-7, da função de Supervisor
IV, de Posto Fiscal nível “A”, Símbolo DAI-7, da Gerência de Controle de
Mercadorias em Trânsito – GTRAN/UNITRAN, com efeitos a partir de
01/08/2018.

Cientifique-se,
Cumpra-se,
Publique-se.

Antônio Luíz Soares Santos
SECRETÁRIO DE FAZENDA

PORTARIA GSF Nº 136 / 2018                     Teresina (PI), 03 de junho de 2018.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso
de suas atribuições legais que lhe confere o art. 109, II da Constituição
do Estado do Piauí.

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor OZIAS ALVES DE ANDRADE, Técnico da
Fazenda Estadual, matrícula 003.199-2, para exercer a função de Supervisor
IV, de Posto Fiscal nível “A”, Símbolo DAI-7, da Gerência de Controle de
Mercadorias em Trânsito – GTRAN/UNITRAN, com efeitos a partir de
01/08/2018.

Cientifique-se,
Cumpra-se,
Publique-se.

Antônio Luíz Soares Santos
SECRETÁRIO DE FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÉRIO
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PORTARIA GSF Nº 137 / 2018                      Teresina (PI), 03 de julho de 2018.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso
de suas atribuições legais que lhe confere o art. 109, II da Constituição
do Estado do Piauí.

R E S O L V E:

DISPENSAR o servidor FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE,
Técnico da Fazenda Estadual, matrícula 041.892-7, da função de Supervisor
IV, de Posto Fiscal nível “B”, Símbolo DAI-7, da Gerência de Controle de
Mercadorias em Trânsito – GTRAN/UNITRAN, com efeitos a partir desta
data.

Cientifique-se,
Cumpra-se,
Publique-se.

Antônio Luíz Soares Santos
SECRETÁRIO DE FAZENDA

PORTARIA GSF Nº 138 / 2018                       Teresina (PI), 03 de julho de 2018.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso
de suas atribuições legais que lhe confere o art. 109, II da Constituição
do Estado do Piauí.

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor FRANCISCO PAULO PINHEIRO, Técnico
da Fazenda Estadual, matrícula 042.560-5, para exercer a função de
Supervisor IV, de Posto Fiscal nível “B”, Símbolo DAI-7, da Gerência de
Controle de Mercadorias em Trânsito – GTRAN/UNITRAN, com efeitos
a partir desta data.

Cientifique-se,
Cumpra-se,
Publique-se.

Antônio Luíz Soares Santos
SECRETÁRIO DE FAZENDA

PORTARIA GSF Nº 139 / 2018                        Teresina (PI), 03 de julho de 2018.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso
de suas atribuições legais que lhe confere o art. 109, II da Constituição
do Estado do Piauí.

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor NILSON SANTANA DAMASCENO
JUNIOR, Técnico da Fazenda Estadual, matrícula 127.928-9, para exercer
a função de Supervisor de Apoio ao Atendimento da AGEAT de Teresina/
Leste, Símbolo DAI-6, da Gerencia Regional de Atendimento de Teresina
- 3ª GERAT.

Cientifique-se,
Cumpra-se,
Publique-se.

Antônio Luíz Soares Santos
SECRETÁRIO DE FAZENDA

PORTARIA GSF Nº  140 / 2018                      Teresina (PI), 03 de julho de 2018.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso
de suas atribuições legais que lhe confere o art. 109, II da Constituição
do Estado do Piauí.

R E S O L V E:

 REMOVER, a pedido, o servidor ELISEU VICENTE AIRES NETO,
Técnico da Fazenda Estadual, matrícula 169.485-5, do Posto Fiscal Bom
Jardim (município de Dirceu Arco Verde), para o Posto Fiscal Guadalupe
(município de Guadalupe), ambos da Gerência de Controle de Mercadorias
em Trânsito – GTRAN/UNITRAN.

Cientifique-se,
Cumpra-se,
Publique-se.

Antônio Luíz Soares Santos
SECRETÁRIO DE FAZENDA

PORTARIA GSF Nº 141 / 2018                      Teresina (PI), 03 de julho de 2018.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso
de suas atribuições legais que lhe confere o art. 109, II da Constituição
do Estado do Piauí.

R E S O L V E:

REMOVER, a pedido, o servidor ANTÔNIO VAZ DE SOUSA,
Técnico da Fazenda Estadual, matrícula 003.201-8, da Gerência de Controle
de Mercadorias em Trânsito – GTRAN, para o Posto Fiscal Jacarandá
(município de Cocal), ambos vinculados a Unidade de Fiscalização de
Mercadorias em Trânsito – UNITRAN.

Cientifique-se,
Cumpra-se,
Publique-se.

Antônio Luíz Soares Santos
SECRETÁRIO DE FAZENDA

PORTARIA GSF Nº 142 / 2018                      Teresina (PI), 03 de julho de 2018.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso
de suas atribuições legais que lhe confere o art. 109, II da Constituição
do Estado do Piauí.

 R E S O L V E:

REMOVER, a pedido, o servidor DAVID LOPES DA SILVA, Técnico
da Fazenda Estadual, matrícula 040.958-8, do Posto Fiscal Baixa do Cajueiro
(Extinto), para o Posto Fiscal de São João da Fronteira (município de São
João da Fronteira), ambos vinculados a Gerência de Controle de
Mercadorias em Trânsito – GTRAN/UNITRAN.

Cientifique-se,
Cumpra-se,
Publique-se.

Antônio Luíz Soares Santos
SECRETÁRIO DE FAZENDA

Of. 194
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI
GABINETE DO SECRETÉRIO

PORTARIA  SESAPI/GAB. N.º   880

TERESINA(PI), 07 de junho de 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SÁUDE DO PIAUÍ, no uso de
suas atribuições legais,

Considerando fatos relacionados no Proc. SESAPI
AA.900.1.010446/18-76 (nº na PGE/2018082113-0),

Considerando os arts. 161 e 164, da Lei Complementar estadual nº
13/1994 - Estatuto do Servidor,

RESOLVE:

Ar t. 1º. Determinar a instauração de Processo Administrativo
Disciplinar para apurar conduta funcional irregular atribuída a NATÁLIA
GREGÓRIO PINTO, Auxiliar de Enfermagem, matrícula funcional 170418-
4, por abandono de cargo a partir de 04/08/2017.

Ar t. 2º. Constituir Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, composta pelos servidores KEILA MARTINS PAZ -
Procuradora do Estado, e LUIZ CARLOS MELO DO LAGO - Técnico da
Fazenda Estadual, para, sob a presidência da primeira, dar cumprimento
ao artigo antecedente.

Art. 3º. Designar para funcionar como suplente o Procurador do
Estado - RAIMUNDO ALVES FERREIRA GOMES FILHO.

Art. 4º. Conceder à Comissão o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da
publicação desta Portaria, para conclusão dos trabalhos.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde do Piauí, em Teresina-
PI, 07 de junho de 2018.

Florentino Alves Veras Neto
Secretário de Estado da Saúde do Piauí

Of. 1784

PORTARIA  SESAPI/GAB. N.º  910

TERESINA(PI), 07 de JUNHO DE 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SÁUDE DO PIAUÍ, no uso de
suas atribuições legais,

Considerando fatos relacionados no Proc. SESAPI
AA.900.1.147657/17-90 (nº na PGE/2017218014-0),

Considerando o art. 168, da Lei Complementar estadual nº 13/1994
- Estatuto do Servidor,

RESOLVE:

Art. 1º. Afastar preventivamente, por 60 (sessenta) dias, do exercício
do cargo, ROGENILSON CARDOSO DE MELO , Auxiliar de Serviços
Gerais, matrícula funcional 208818-5, lotado no Hospital Regional Justino
Luz, sem prejuízo da remuneração, a fim de não intervir na apuração do
processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor.

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

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde do Piauí, em Teresina-
PI, 07 de junho de 2018.

Florentino Alves Veras Neto
Secretário de Estado da Saúde do Piauí

PORTARIA SESAPI/GAB. N.º   881

TERESINA(PI), 07 de JUNHO DE 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SÁUDE DO PIAUÍ, no uso de
suas atribuições legais,

Considerando fatos relacionados no Proc. SESAPI
AA.900.1.147657/17-90 (nº na PGE/2017218014-0),

Considerando o art. 164 e seguintes, da Lei Complementar estadual
nº 13/1994 - Estatuto do Servidor,

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a instauração de Processo Administrativo
Disciplinar para apurar conduta funcional irregular atribuída a
ROGENILSON CARDOSO DE MELO , Auxiliar de Serviços Gerais,
matrícula funcional 208818-5, pela prática de atos de indisciplina e
descumprimento de normas do Hospital Regional Justino Luz, a partir de
2017.

Art. 2º. Constituir Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, composta pelos servidores KEILA MARTINS PAZ -
Procuradora do Estado, LUIZ CARLOS MELO DO LAGO - Técnico da
Fazenda Estadual, e FRANCISCO DUCLERC MODESTO SIMEÃO -
Administrador da SESAPI, para, sob a presidência da primeira, dar
cumprimento ao artigo antecedente.

Art. 3º. Designar para funcionar como suplente o Procurador do
Estado - RAIMUNDO ALVES FERREIRA GOMES FILHO.

Art. 4º. Conceder à Comissão o prazo de 60 (sessenta) dias, a
partir da publicação desta Portaria, para conclusão dos trabalhos.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde do Piauí, em Teresina-PI, 07
de junho de 2018.

Florentino Alves Veras Neto
Secretário de Estado da Saúde do Piauí

Of. 1785

PORTARIA SESAPI/GAB. N.º   748

 TERESINA(PI), 12 de junho de 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SÁUDE DO PIAUÍ, no uso de
suas atribuições legais,

Considerando fatos relacionados no Proc. SESAPI
AA.900.1.031483/15-92 (nº na PGE/2016135812-0) e no Proc. SEADPREV
AA.002.1.008461/16-04 (nº na PGE/2016165590-0), reunidos num só
volume,

Considerando os arts. 161 e 164, da Lei Complementar estadual nº
13/1994 - Estatuto do Servidor,

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a instauração de Processo Administrativo
Disciplinar para apurar conduta funcional irregular atribuída a KELLIANE
DE FREITAS LIMA , Técnica de Enfermagem da SESAPI, matrícula
funcional 269596-X, por abandono de cargo a partir de setembro de 2015.

Art. 2º. Constituir Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, composta pelos servidores KEILA MARTINS PAZ -
Procuradora do Estado, e LUIZ CARLOS MELO DO LAGO - Técnico da
Fazenda Estadual, para, sob a presidência da primeira, dar cumprimento
ao artigo antecedente.

Art. 3º. Designar para funcionar como suplente o Procurador do
Estado - RAIMUNDO ALVES FERREIRA GOMES FILHO.

Art. 4º. Conceder à Comissão o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da
publicação desta Portaria, para conclusão dos trabalhos.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde do Piauí, em Teresina-PI, 12
de junho de 2018.

Florentino Alves Veras Neto
Secretário de Estado da Saúde do Piauí

Of. 1886
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PORTARIA  Nº 220, DE 27 DE JUNHO DE 2018.

Designa Oficial para a função de
Comandante da 2ª Companhia do 17º
Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia/17º
BPM).

O COMANDANTE GERAL  DA POLÍCIA  MILIT AR DO PIAUÍ ,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 4º da Lei nº 3.529, de
20.10.1977 c/c o nº 1, da letra “b”, do artigo 12, do Regulamento de
Movimentação para Oficiais e Praças da PMPI, aprovado pelo Decreto nº
4.262, de 26 de março de 1981,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar para a função de Comandante da 2ª Companhia
do 17º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia/17º BPM) o 2º Tenente QEOPM
HORTÊNCIO NASCIMENTO DA ROCHA, RGPM 101399503-8.

Art. 2º - Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a
Portaria nº 065/2018-GCG, de 15 de março de 2018.

LINDOMAR CASTILHO MELO  - Coronel PM
Comandante-Geral da PMPI

PORTARIA Nº 226, DE 28 DE JUNHO DE 2018.

Designa Oficial para a função de
Coordenadora do Núcleo de Controle de
Gestão Interna da Polícia Militar do Piauí
(NCGI/PMPI).

O COMANDANTE GERAL  DA POLÍCIA  MILIT AR DO PIAUÍ ,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 4º da Lei nº 3.529, de
20.10.1977 c/c o nº 1, da letra “b”, do artigo 12, do Regulamento de
Movimentação para Oficiais e Praças da PMPI, aprovado pelo Decreto nº
4.262, de 26 de março de 1981;

CONSIDERANDO o constante no § 1º, do artigo 45-C, da Lei nº
5.378 de 10.02.2004, incluído pela Lei nº 5.755, de 08.05.2008, e

CONSIDERANDO o Anexo X da Lei nº 5.378 de 10.02.2004,
incluído pela Lei nº 5.755, de 08.05.2008, alterado pela Lei nº 6.199, de
27.03.12, e pela Lei nº 6.792, de 19.04.2016,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar para a função de Coordenadora do Núcleo de
Controle de Gestão Interna da Polícia Militar do Piauí (NCGI/PMPI ) a
Coronel PM JULIA  BEATRIZ  PIRES DE ALMEIDA, RGPM 10.7130-85,
cumulativamente com a função que já exerce.

Art. 2º - Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a
Portaria nº 211/2018-GCG, de 13 de junho de 2018.

LINDOMAR CASTILHO MELO  - Coronel PM
Comandante-Geral da PMPI

PORTARIA Nº 227, DE 28 DE JUNHO DE 2018.

Dispensa Oficial da função de Comandante
da 3ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia
Militar (3ª Cia/4º BPM) .

O COMANDANTE GERAL  DA POLÍCIA  MILIT AR DO PIAUÍ ,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 4º da Lei nº 3.529, de
20.10.1977 c/c o nº 1, da letra “b”, do artigo 12, do Regulamento de
Movimentação para Oficiais e Praças da PMPI, aprovado pelo Decreto nº
4.262, de 26 de março de 1981;

CONSIDERANDO o constante no § 1º, do artigo 45-C, da Lei nº
5.378 de 10.02.2004, incluído pela Lei nº 5.755, de 08.05.2008, e

ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA  MILIT AR DO PIAUÍ

QUARTEL DO COMANDO GERAL

CONSIDERANDO o Anexo X da Lei nº 5.378 de 10.02.2004,
incluído pela Lei nº 5.755, de 08.05.2008, alterado pela Lei nº 6.199, de
27.03.12, e pela Lei nº 6.792, de 19.04.2016,

RESOLVE:

Art. 1º - Dispensar da função de Comandante da 3ª Companhia
do 4º Batalhão de Polícia Militar (3ª Cia/4º BPM) o Major QOPM
LINDOMAR FÉLIX DOS SANTOS, RGPM 10.11007-93.

Art. 2º - Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LINDOMAR CASTILHO MELO  - Coronel PM
Comandante-Geral da PMPI

PORTARIA Nº 228, DE 28 DE JUNHO DE 2018.

Dispensa Oficial da função de
Subcomandante do 4º Batalhão de Polícia
Militar (4º BPM).

O COMANDANTE GERAL  DA POLÍCIA  MILIT AR DO PIAUÍ ,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 4º da Lei nº 3.529, de
20.10.1977 c/c o nº 1, da letra “b”, do artigo 12, do Regulamento de
Movimentação para Oficiais e Praças da PMPI, aprovado pelo Decreto nº
4.262, de 26 de março de 1981;

CONSIDERANDO o constante no § 1º, do artigo 45-C, da Lei nº
5.378 de 10.02.2004, incluído pela Lei nº 5.755, de 08.05.2008, e

CONSIDERANDO o Anexo X da Lei nº 5.378 de 10.02.2004,
incluído pela Lei nº 5.755, de 08.05.2008, alterado pela Lei nº 6.199, de
27.03.12, e pela Lei nº 6.792, de 19.04.2016,

RESOLVE:

Art. 1º - Dispensar da função de Subcomandante do 4º Batalhão
de Polícia Militar (4º BPM) o Capitão PM MÁRIO  OLIVEIRA PEREIRA,
RGPM 10.11228-93.

Art. 2º - Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LINDOMAR CASTILHO MELO  - Coronel PM
Comandante-Geral da PMPI

PORTARIA Nº 229, DE 28 DE JUNHO DE 2018.

Designa Oficial para a função de
Subcomandante do 4º Batalhão de Polícia
Militar (4º BPM).

O COMANDANTE GERAL  DA POLÍCIA  MILIT AR DO PIAUÍ , no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 4º da Lei nº 3.529, de 20.10.1977
c/c o nº 1, da letra “b”, do artigo 12, do Regulamento de Movimentação
para Oficiais e Praças da PMPI, aprovado pelo Decreto nº 4.262, de 26 de
março de 1981;
CONSIDERANDO o constante no § 1º, do artigo 45-C, da Lei nº 5.378 de
10.02.2004, incluído pela Lei nº 5.755, de 08.05.2008, e
CONSIDERANDO o Anexo X da Lei nº 5.378 de 10.02.2004, incluído pela
Lei nº 5.755, de 08.05.2008, alterado pela Lei nº 6.199, de 27.03.12, e pela
Lei nº 6.792, de 19.04.2016,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar para a função de Subcomandante do 4º Batalhão de
Polícia Militar (4º BPM) o Major QOPM LINDOMAR FÉLIX DOS
SANTOS, RGPM 10.11007-93.

Art. 2º - Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

LINDOMAR CASTILHO MELO  - Coronel PM
Comandante-Geral da PMPI
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PORTARIA Nº 230, DE 28 DE JUNHO DE 2018.

Dispensa Oficial da função de
Subcomandante da 4ª Companhia do 4º
Batalhão de Polícia Militar do Piauí (4ª Cia/
4º BPM) e designa para a função de
Comandante da 3ª Companhia do 4º Batalhão
de Polícia Militar (3ª Cia/4º BPM).

O COMANDANTE GERAL  DA POLÍCIA  MILIT AR DO PIAUÍ ,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 4º da Lei nº 3.529, de
20.10.1977 c/c o nº 1, da letra “b”, do artigo 12, do Regulamento de
Movimentação para Oficiais e Praças da PMPI, aprovado pelo Decreto nº
4.262, de 26 de março de 1981;

CONSIDERANDO o constante no § 1º, do artigo 45-C, da Lei nº
5.378 de 10.02.2004, incluído pela Lei nº 5.755, de 08.05.2008, e

CONSIDERANDO o Anexo X da Lei nº 5.378 de 10.02.2004,
incluído pela Lei nº 5.755, de 08.05.2008, alterado pela Lei nº 6.199, de
27.03.12, e pela Lei nº 6.792, de 19.04.2016,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar para a função de Comandante da 3ª Companhia
do 4º Batalhão de Polícia Militar (3ª Cia/4º BPM) o 1º Tenente QOPM
GECIANO PEREIRA RICARTE , RGPM 10.13484-06.

Art. 2º - Em consequência fica dispensado da função de
Subcomandante da 4ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar do
Piauí (4ª Cia/4º BPM).

Art. 3º - Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LINDOMAR CASTILHO MELO  - Coronel PM
Comandante-Geral da PMPI

Of. 113

EXTRATO DAS PORTARIAS EXPEDIDAS PELA  AGÊNCIA  DE
DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ – ADAPI.

PORTARIA  Nº 15.204 –50/2018 – DG ADAPI, DE 25 DE JUNHO DE
2018 - O DIRETOR GERAL  DA AGÊNCIA  DE DEFESA
AGROPECUÁRIA  DO ESTADO DO PIAUÍ – ADAPI , no uso de suas
atribuições legais, especialmente o art. 4º, inciso IX, do Regulamento da
ADAPI – Decreto Estadual n° 12.074, de 30 de janeiro de 2006; e,
considerando o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do
Piauí, Lei Complementar Nº 13, de 03/01/1994, em seus arts. 2º, 36; 37, §1º,
I; considerando o Memorando n° 009/2018, datado de 25/06/2018,
devidamente motivado (oportunidade e conveniência) pelo Diretor Geral,

RESOLVE:

Art. 1°. Remover, de ofício, o Fiscal Estadual Agropecuário – Engenheiro
Agrônomo, WELLAMY VERGAS TEIXEIRA, matrícula n° 287200-5, do
município de Gilbués - PI, para a USAV de Floriano – Piauí, com a lotação
no município de Guadalupe – PI, a partir de 02/07/2018.
Art. 2°. Revogada a disposição em contrário, a presente Portaria entrará
em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Diretor Geral da ADAPI em Teresina (PI), 12 de junho
de 2018.

 BERNILDO DUARTE VAL
Diretor Geral

Of. 332

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGÊNCIA  DE DEFESA AGROPECUÁRIA  – ADAPI

PORTARIA  N°  24 /2018-GAB, de 03 de julho de 2018.

O Presidente da Fundação dos Esporte s do Piauí –
FUNDESPI , no uso de suas atribuições legais, conforme o Lei
Complementar nº 029/2003,

RESOLVE:

Art.1º Instituir a Comissão Permanente de Licitação da
FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ – FUNDESPI para a realização
dos procedimentos licitatórios sob a responsabilidade desta fundação,
composta pelos seguintes membros:

Silvia Neide Sousa Nunes, matrícula 045816-3 – Presidente;
Aloísio Ernesto Soares da Costa Filho, matrícula 318297-5 – Membro;
Daniel Mendes Pinheiro, matrícula 319678-0 – Membro.

Art.2º  Os servidores designados para a função de membro da
Comissão Permanente de Licitação terão poder delegado, exclusivamente,
para o exercício das funções inerentes aos procedimentos licitatórios de
interesse da Fundação dos Esportes do Piauí – FUNDESPI, especialmente:

I – Promover as medidas necessárias ao procedimento e ao
julgamento de licitação;

II – Elaboração de editais;
III – Publicação de aviso de licitação, homologação e contrato;
IV – Examinar a regularidade formal dos documentos de habilitação;
V – Realizar diligências necessárias ao desempenho de suas

funções;
VI – Decidir sobre a habilitação ou inabilitação dos proponentes;
VII – Proceder à classificação ou desclassificação das propostas;
VIII – Rever seus atos, de ofício ou por provocação, quando

considera-los passíveis de correção, fundamentadamente;
IX – Apreciar recurso hierárquico interposto, na forma e nos prazos

designados na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, revendo o ato respectivo,
se for o caso, ou remetendo o recurso, devidamente instruído, à autoridade
superior;

X – Comunicar ao setor competente para a devida apuração e
eventual imposição de penalidade, a ocorrência de fato que possa figurar
falta ou ilícito;

XI – Praticar os demais atos necessários ao desenvolvimento de
suas atribuições.

Art. 3º  Designar o Presidente da FUNDESPI autoridade superior
para decidir sobre questões relativas aos procedimentos de licitação, em
especial:

I – Autorizar a abertura, justificar, revogar ou anular licitações;
II – Deliberar quanto à homologação de licitações.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

revogando-se todas as disposições em contrário.

Teresina, PI, 03 de julho de 2017.

Publique-se, Cientifique-se e Cumpre-se.

JOSÉ RIBAMAR DE ARAÚJO FILHO
Presidente da FUNDESPI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ – FUNDESPI
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PORTARIA  N° 25 /2018-GAB, de 03 de julho de 2018.

O Presidente da Fundação dos Esporte s do Piauí – FUNDESPI ,
no uso de suas atribuições legais, conforme o Lei Complementar nº 029/
2003,

RESOLVE:

Art.1º Ficam designados os servidores abaixo descritos para
desempenhar as funções de Pregoeiro e Equipe de Apoio, na forma que
segue da FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ – FUNDESPI:

PREGOEIRA:
Silvia Neide Sousa Nunes, matrícula nº 045816-3.

EQUIPE DE APOIO:
Aloísio Ernesto Soares da Costa Filho, matrícula 318297-5 – Membro;
Daniel Mendes Pinheiro, matrícula 319678-0 – Membro.

Art.2º Os servidores designados para a função de pregoeiro e
equipe de apoio terão poder delegado, exclusivamente, para o exercício
das funções inerentes aos procedimentos licitatórios na modalidade
pregão de interesse da Fundação dos Esportes do Piauí – FUNDESPI,
especialmente:

I – Promover as medidas necessárias ao procedimento e ao
julgamento de licitação;

II – Elaboração de editais;
III – Publicação de aviso de licitação, homologação e contrato;
IV – Examinar a regularidade formal dos documentos de habilitação;
V – Realizar diligências necessárias ao desempenho de suas

funções;
VI – Decidir sobre a habilitação ou inabilitação dos proponentes;
VII – Proceder à classificação ou desclassificação das propostas;
VIII – Rever seus atos, de ofício ou por provocação, quando

considera-los passíveis de correção, fundamentadamente;
IX – Apreciar recurso hierárquico interposto, na forma e nos prazos

designados na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, revendo o ato respectivo,
se for o caso, ou remetendo o recurso, devidamente instruído, à autoridade
superior;

X – Comunicar ao setor competente para a devida apuração e
eventual imposição de penalidade, a ocorrência de fato que possa figurar
falta ou ilícito;

XI – Praticar os demais atos necessários ao desenvolvimento de
suas atribuições.

Art. 3º - Designa o Presidente da FUNDESPI, autoridade superior,
para decidir sobre questões relativas aos procedimentos licitatórios, em
especial:

I. Autorizar abertura, justificar, revogar ou anular licitações;
II. Deliberar quanto à homologação de licitações.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se todas as disposições em contrário.

Teresina, PI, 03 de julho de 2018.

Publique-se, Cientifique-se e Cumpre-se.

JOSÉ RIBAMAR DE ARAÚJO FILHO
Presidente da FUNDESPI

Of. 607

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ – FUNDESPI

RESOLUÇÃO CONSUN 004/2018

Teresina, 03 de julho de 2018.

O Reitor e Presidente do Conselho Universitário da Universidade
Estadual do Piauí – UESPI, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o Processo nº 08166/18,
Considerando o Ofício. CGC nº 125/2018,
Considerando o inciso XXIV, artigo 60, do Estatuto da

Universidade Estadual do Piauí,
Ad referendum do Conselho Universitário,

R E S O L V E:

Art. 1º – Homologar o resultado final, conforme relação anexa,
dos aprovados e classificados no Concurso Público para Docente Efetivo
da UESPI, em conformidade com o Edital nº 001/2017, conforme anexo
desta Resolução.

Art. 2º  – Esta Resolução entra em vigor na data de sua emissão.

COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EVANDRO ALBERTO DE SOUSA
Presidente do CONSUN (em exercício)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIVERSIDADE ESTADUAL  DO PIAUÍ - UESPI

CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSUN
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LICIT AÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO TERMO DO CONTRA TO Nº 004/2018.

CONTRATANTE : SECRETRARIA DO TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO-SETRE
CNPJ DO CONTRATANTE : 08.775.435/0001-10
CONTRATADO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
E ECOTURISMO DO ESTADO DO PIAUI- FUNPAPI-
CNPJ DO CONTRATADO: 05.201.972/0001-68
RESUMO DO OBJETO DO ADITIV O: O presente Termo tem por objeto,
qualificar 1+975 jovens, homens e mulheres, especialmente quilombolas,
em 79 cursos de qualificação profissional em atividades agrícolas e não
agrícolas do Projeto Viva Semiárido PVSA , nos cinco territórios de
abrangência do projeto. do entre as partes,
PRAZO DA VIGÊNCIA : 03/07/2018 para 02/07/2019.
VALOR GLOBAL : R$3.149.348,00(três milhões cento e quarenta e nove
mil, trezentos e quarenta e oito reais).
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA : ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE -480101
NATUREZA  DE DESPESA: 339039
FONTE DE RECURSO: 100 TESOURO ESTADUAL e 117 – FIDA
SEGNATÁRIOS DO ADITIV O:
PELA SETRE :ROSALENA MARIA DE MEDEIROS FERREIRA
PELA CONTRATADA: JOSÉ ARLI BARROS

Of. 117

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DO TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO – SETRE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO DA
CONCORRÊNCIA Nº 009/2018

O Diretor Geral do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO PIAUÍ - DER/PI, torna público, para conhecimento dos interessados
e para que surta os feitos legais pertinentes que homologou e adjudicou
o certame licitatório referenciado, em que foi considerada vencedora a
proposta de preço apresentada pela empresa VIA CONSTRUTORA
LTDA, no valor de R$ 3.425.334,42 (três milhões, quatrocentos e vinte e
cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos),
tudo conforme Relatório Final da CEL e Termo de Homologação
constante do Processo Administrativo No 1523/2017.

Teresina (PI), 03 de julho de 2018.

Engo José Dias de Castro Neto
Diretor Geral do DER/PI

Of. 483

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA  DE PREÇOS Nº 002/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ENGENHARIA PARA REALIZAR A REFORMA DO CAMPO
DE FUTEBOL NO POVOADO SOINHO – ZONA RURAL DE TERESINA
- PI. MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇOS. TIPO:  MENOR PREÇO
GLOBAL, Empreitada por preço Unitário. VALOR PREVISTO:  R$
258.941,49 (duzentos cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e um
reais e quarenta e nove centavos). FONTE DE RECURSOS: 100. DATA,
LOCAL, E HORÁRIO DA  ABERTURA DA LICIT AÇÃO:  dia 20 de julho
de 2018, às 09h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação,
localizada na Rua Pedro Freitas, s/n, Centro Administrativo - Bl G, 2º
Andar, Teresina, Piauí. LOCAL  DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDIT AL
COMPLET O: Sala de Licitação, Telefone(86) 99402-8735, e-mail
fundespilicitacao@gmail.com e no site do Tribunal de Contas do Estado
do Piauí no site do TCE: www.tce.pi.gov.br, link licitaçõesweb, a partir do
dia 05.07.18,. De segunda a quinta, das 08:30 às 12:00.

Teresina (PI), 03 de julho de 2018.

Silvia Neide Sousa Nunes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Of. 604

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ – FUNDESPI
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 0133/2018
Número do Processo de Inexigibilidade: AA.021.1.000953/18-03
Fundamento Legal: Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93
Contratante: Secretaria de Estado de Cultura do Piauí – SECULT
CNPJ do Contratante: 05.782.352/0001-60
Contratado (a): ATIANO BEZERRA BORGES - ME
CNPJ do Contratado: 27.966.617/0001-12
Resumo do Objeto do Contrato: disponibilização de recursos financeiros
a título de Emenda Parlamentar do Deputado Nerinho, referente a
realização das festividades do São João, no município de Vila Nova do
Piauí-PI, no dia 24 de junho de 2018. Emenda Parlamentar Deputado
Nerinho R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil reais)
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte dias)
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias)
Data da Assinatura do Contrato: 03/05/2018
Valor Global: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)
Ação Orçamentária: 51101
Natureza de Despesa: 3390.39
Fonte de Recursos: 0100001001
Signatários do Contrato: Pela Contratante: MARLENILDES LIMA DA
SILVA (BID LIMA)
Pela Contratada: ATIANO BEZERRA BORGES.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0134/2018
Número do Processo de Inexigibilidade: AA.021.1.000951/18-85
Fundamento Legal: Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93
Contratante: Secretaria de Estado de Cultura do Piauí – SECULT
CNPJ do Contratante: 05.782.352/0001-60
Contratado (a): ATIANO BEZERRA BORGES - ME
CNPJ do Contratado: 27.966.617/0001-12
Resumo do Objeto do Contrato: disponibilização de recursos financeiros
a título de Emenda Parlamentar do Deputado Nerinho, referente a
realização das festividades de Campo Alegre do Fidalgo/PI, no período
de 22 a 31 de maio de 2018. Emenda Parlamentar Deputado Nerinho R$
120.000,00 (Cento e Vinte Mil reais)
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte dias)
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias)
Data da Assinatura do Contrato: 03/05/2018
Valor Global: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)
Ação Orçamentária: 51101
Natureza de Despesa: 3390.39
Fonte de Recursos: 0100001001
Signatários do Contrato: Pela Contratante: MARLENILDES LIMA DA
SILVA (BID LIMA)
Pela Contratada: ATIANO BEZERRA BORGES
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 0149/2018
Número do Processo de Inexigibilidade: AA.021.1.001375/18-53
Fundamento Legal: Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93
Contratante: Secretaria de Estado de Cultura do Piauí – SECULT
CNPJ do Contratante: 05.782.352/0001-60
Contratado (a): ATIANO BEZERRA BORGES - ME
CNPJ do Contratado: 27.966.617/0001-12
Resumo do Objeto do Contrato: à realização de apresentações musicais
dentro da programação do evento “Festival da Cultura”, que ocorrerá no
município de  Aroazes do Piauí/PI, nos dias 13 e 14 de julho de 2018, com
recursos oriundos de Emenda Parlamentar Deputado Nerinho R$ 60.000,00
(Sessenta Mil reais) e Extra Gov. R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte dias)
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias)
Data da Assinatura do Contrato: 03/07/2018
Valor Global: 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)
Ação Orçamentária: 51101
Natureza de Despesa: 3390.39
Fonte de Recursos: 0100001001
Signatários do Contrato: Pela Contratante: MARLENILDES LIMA DA
SILVA (BID LIMA)
Pela Contratada: ATIANO BEZERRA BORGES.
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DE CULTURA

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

Contrato N° 64/2018/DPE/PI
Processo Administrativo nº 01677/2018/DPE/PI.
Dispensa de Licitação nº 19/2018/CLC/DPE/PI
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ: 41.263.856/0001-37
CONTRATADA: TOTEM GRÁFICA COMÉRCIO DE PAPELARIA
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI.
CNPJ: 16.936.295/0001-42
Objeto: confecção de carimbos – automáticos e de madeira.
Valor total do contrato: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa 339030, 339039.
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993, art.24, inciso II.
Data de Assinatura: 29 de junho de 2018.
Vigência: até 31 de Dezembro de 2018 a contar da sua data de assinatura.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA  DO ESTADO DO PIAUÍ E
TOTEM GRÁFICA  COMÉRCIO DE PAPELARIA  SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI.

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações e Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira Tapety,
138, B. Noivos Teresina – PI ou pelo tel. (86) 99476-5262.

Of. 134

O Hospital Regional Tibério Nunes vem ratificar as publicações
abaixo:

Processo nº 322/2018 – Inexigibilidade  de licitação nº 314/2018
Empresa: LINUS MED Objeto: Mat. Neurologia

Valor: 38.412,00 Fundamentação: Art.25 caput da Lei 8.666/93

Processo nº 054/2018 _ Dispensa  de licitação nº 050/2018
Empresa: DV PRODUÇÕES Objeto: Filmagem e Ed. de vídeo
Valor: 6.000,00 Fundamentação: Art.24, inc. IV da Lei 8.666/93

Processo nº 300/2018 _ Dispensa  de licitação nº 292/2018
Empresa: DROGARIA ROMA Objeto: Medicamento
Valor: 3.826,69 Fundamentação: Art.24, inc. IV da Lei 8.666/93

Processo nº 334/2018 _ Dispensa  de licitação nº 323/2018
Empresa: CENTROMED  Objeto: Acessório Radiologia
Valor: 1.800,00 Fundamentação: Art.24, inc. IV da Lei 8.666/93

Processo nº 338/2018 _ Dispensa  de licitação nº327 /2018
Empresa: 2MV DISTRIBUIDORA Objeto: Mat. Hospitalar
Valor: 11.275,00 Fundamentação: Art.24, inc. IV da Lei 8.666/93

Processo nº 344/2018 _ Dispensa  de licitação nº333/2018
Empresa: DIPLIMP  Objeto: Mat. descartável
Valor: 672,00 Fundamentação: Art.24, inc. IV da Lei 8.666/93

Of. 093
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TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 452/2016 - SEDEC/PI.

CELEBRANTES: SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL – SEDEC/

PI E CONSTRUCENTER CONSTRUÇOES E COMÉRCIO LTDA.

FUNDAMENTO: ARTIGO 65, § 8º DA LEI N° 8.666/93 E O CONTRATO

Nº 452/2016 - SEDEC/PI

OBJETO: RETIFICAR A CLAUSULA DÉCIMA DA DOTAÇÃO

ORÇAMENTARIA:

ONDE SE LÊ: FONTE DE RECURSO: UNIDADE ORÇAMENTARIA:

49101; FUNÇÃO: 06; SUB-FUNÇÃO: 182; PROGRAMA: 21; ATIVIDADE

– PROJETO: 1195; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51; FONTE DE

RECURSO: 00.

LEIA-SE: FONTE DE RECURSO: UNIDADE ORÇAMENTARIA: 49101;

FUNÇÃO: 06; SUB-FUNÇÃO: 182; PROGRAMA: 21; ATIVIDADE –

PROJETO: 1195; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51; FONTE DE

RECURSO: 00 E 16.

DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 15 DE

JUNHO DE 2018.

PUBLICA-SE.

TERESINA/PI

RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA FILHO

SECRETÁRIO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL

TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 0133/2016 - SEDEC/PI.

CELEBRANTES: SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL – SEDEC/

PI E F & W CONSTRUÇOES LTDA.

FUNDAMENTO: ARTIGO 65, § 8º DA LEI N° 8.666/93 E O CONTRATO

Nº 133/2016 - SEDEC/PI

OBJETO: RETIFICAR A CLAUSULA DÉCIMA DA DOTAÇÃO

ORÇAMENTARIA:

ONDE SE LÊ: FONTE DE RECURSO: UNIDADE ORÇAMENTARIA:

49101; FUNÇÃO: 06; SUB-FUNÇÃO: 182; PROGRAMA: 21; ATIVIDADE

– PROJETO: 1195; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51; FONTE DE

RECURSO: 00.

LEIA-SE: FONTE DE RECURSO: UNIDADE ORÇAMENTARIA: 49101;

FUNÇÃO: 06; SUB-FUNÇÃO: 182; PROGRAMA: 21; ATIVIDADE –

PROJETO: 1195; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51; FONTE DE

RECURSO: 00 E 16.

DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 02 DE

JULHO DE 2018.

PUBLICA-SE.

TERESINA/PI

RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA FILHO

SECRETÁRIO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL

TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 002/2018 - SEDEC/PI.

CELEBRANTES: SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL – SEDEC/

PI E JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELLI.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DE DEFESA CIVIL   – SEDEC

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA  TOMADA DE

PREÇOS Nº 001/2018 – SEDEC/PI

PROCESSO: Nº 0793/2017 – SEDEC/PI.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BUEIROS TRIPLOS CELULARES DE

CONCRETO SOBRE O RIO PIAUÍ, NA LOCALIDADE PARAÍSO, ZONA

URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO, NO

ESTADO DO PIAUÍ.

Nos termos do artigo 38, inciso VII da Lei Nº 8.666/93, HOMOLOGO e

ADJUDICO a Tomada de Preços Nº 001/2018 – SEDEC/PI em favor da

empresa: N. R. ENGENHARIA E PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA,

estabelecida na Rua Teresinha Farias, nº 2150, Bairro Fátima, CEP: 64.049-

500, Município de Teresina, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº

23.001.980/0001-42, inscrição estadual nº 19.610.420-3, inscrição municipal

nº 464437-9, para executar a obra descrita no objeto acima, no valor de R$

443.421,25 (quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e um

reais e vinte e cinco centavos), com base no processo administrativo nº

0793/2017 – SEDEC/PI, no Parecer PGE/PLC Nº 320/2018, no Despacho

PGE/PLC Nº 239/2018 e na Lei Federal Nº 8.666/1993. Publique-se o

presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 38, inciso

VII, da citada lei, para fins de eficácia desta HOMOLOGAÇÃO e

ADJUDICAÇÃO.

Teresina-PI, 04 de julho de 2018

RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA FILHO

SECRETÁRIO DE ESTADO DA DEFESA CIVIL  DO PIAUÍ

FUNDAMENTO: ARTIGO 65, § 8º DA LEI N° 8.666/93 E O CONTRATO

Nº 002/2018 - SEDEC/PI

OBJETO: RETIFICAR A CLAUSULA DÉCIMA DA DOTAÇÃO

ORÇAMENTARIA:

ONDE SE LÊ: FONTE DE RECURSO: UNIDADE ORÇAMENTARIA:

49101; FUNÇÃO: 06; SUB-FUNÇÃO: 182; PROGRAMA: 21; ATIVIDADE

– PROJETO: 1195; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51; FONTE DE

RECURSO: 00.

LEIA-SE: FONTE DE RECURSO: UNIDADE ORÇAMENTARIA: 49101;

FUNÇÃO: 06; SUB-FUNÇÃO: 182; PROGRAMA: 21; ATIVIDADE –

PROJETO: 1195; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51; FONTE DE

RECURSO: 00 E 16.

DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 02 DE

JULHO DE 2018.

PUBLICA-SE.

TERESINA/PI

RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA FILHO

SECRETÁRIO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL

Of. 283



30

Diário Oficial

Teresina(PI), Quarta-feira, 4 de julho de 2018 • Nº 124

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA  TOMADA  DE
PREÇOS Nº 002/2018 – SEDEC/PI

PROCESSO: Nº 0973/2017 – SEDEC/PI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO,
REFERENTE À 03 (TRÊS) RUAS NO POVADO SÃO VÍTOR, NA ZONA
RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO, NO ESTADO
DO PIAUÍ.

Nos termos do artigo 38, inciso VII da Lei Nº 8.666/93, HOMOLOGO e
ADJUDICO a Tomada de Preços Nº 002/2018 – SEDEC/PI em favor da
empresa: JURUART CONSTRUÇÕES & CIA LTDA, estabelecida na Rua
Teles, nº 414, Bairro Centro, CEP: 64.710-000, Município de Paes Landim,
Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 10703257/0001-63, inscrição
estadual nº 19.510.152-9, inscrição municipal nº 1001-04, para executar a
obra descrita no objeto acima, no valor de R$ 187.463,41 (cento e oitenta
e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos),
com base no processo administrativo nº 0973/2017 – SEDEC/PI, no Parecer
PGE/PLC Nº 521/2018, no Despacho PGE/PLC Nº 232/2018 e na Lei Federal
Nº 8.666/1993. Publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme
estabelecido no art. 38, inciso VII, da citada lei, para fins de eficácia desta
HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO.

Teresina-PI, 04 de julho de 2018

RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA FILHO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA DEFESA CIVIL  DO PIAUÍ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA  TOMADA  DE
PREÇOS Nº 003/2017 – SEDEC/PI

PROCESSO: Nº 1028/2017 – SEDEC/PI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA
LOCALIDADE SALININHA, NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS,
NO ESTADO DO PIAUÍ.

Nos termos do artigo 38, inciso VII da Lei Nº 8.666/93, HOMOLOGO e
ADJUDICO a Tomada de Preços Nº 003/2017 – SEDEC/PI em favor da
empresa: F. DA ROCHA S. S. NEIVA CONSTRUÇÕES estabelecida na
Travessa Doze, nº 598, Bairro Centro, CEP:65.665-000, no Município de
São João dos Patos, no Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº
26.762.713/0001-86, Inscrição Estadual nº 12.511.531-8, para executar a
obra descrita no objeto acima, no valor de R$  378.885,29 (trezentos e
setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove
centavos), com base no processo administrativo nº 0128/2017 – SEDEC/
PI, no Parecer PGE/PLC Nº 516/2018 e na Lei Federal Nº 8.666/1993.
Publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido
no art. 38, inciso VII, da citada lei, para fins de eficácia desta
HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO.

Teresina-PI, 04 de julho de 2018

RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA FILHO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA DEFESA CIVIL  DO PIAUÍ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA  TOMADA DE
PREÇOS Nº 004/2017 – SEDEC/PI

PROCESSO: Nº 1397/2017 – SEDEC/PI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM

DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE DOM INOCÊNCIO, NO ESTADO
DO PIAUÍ.

Nos termos do artigo 38, inciso VII da Lei Nº 8.666/93, HOMOLOGO e

ADJUDICO a Tomada de Preços Nº 004/2017 – SEDEC/PI em favor da
empresa: F. DA ROCHA S. S. NEIVA CONSTRUÇÕES estabelecida na
Travessa Doze, nº 598, Bairro Centro, CEP:65.665-000, no Município de

São João dos Patos, no Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº
26.762.713/0001-86, Inscrição Estadual nº 12.511.531-8, para executar a
obra descrita no objeto acima, no valor de R$  445.226,56 (quatrocentos e

quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis
centavos), com base no processo administrativo nº 1397/2017 – SEDEC/
PI, no Parecer PGE/PLC Nº 523/2018 e na Lei Federal Nº 8.666/1993.
Publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido

no art. 38, inciso VII, da citada lei, para fins de eficácia desta
HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO.

Teresina-PI, 04 de julho de 2018

RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA FILHO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA DEFESA CIVIL  DO PIAUÍ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA  TOMADA DE
PREÇOS Nº 005/2017 – SEDEC/PI

PROCESSO: Nº 0333/2017 – SEDEC/PI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA

AVENIDA MANDACARU, COM ÁREA TOTAL DE 3.325,00 M², NA
SEDE DO MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO PIAUÍ, NO ESTADO DO PIAUÍ.

Nos termos do artigo 38, inciso VII da Lei Nº 8.666/93, HOMOLOGO e
ADJUDICO a Tomada de Preços Nº 005/2017 – SEDEC/PI em favor da
empresa: J. A. DA COSTA ENGENHARIA - ME estabelecida no Conjunto
Renascença II, nº 3-A, Quadra 63, Bairro  Renascença, CEP: 64.082-550,

no Município de Teresina, no Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº
20.940.112/0001-30, Inscrição Estadual nº 195960360, para executar a obra
descrita no objeto acima, no valor de R$  303.828,09 (trezentos e três mil,

oitocentos e vinte e oito reais e nove centavos), com base no processo
administrativo nº 0333/2017 – SEDEC/PI, no Parecer PGE/PLC Nº 318/
2018 e na Lei Federal Nº 8.666/1993. Publique-se o presente ato na imprensa
oficial, conforme estabelecido no art. 38, inciso VII, da citada lei, para fins

de eficácia desta HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO.

Teresina-PI, 04 de julho de 2018

RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA FILHO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA DEFESA CIVIL  DO PIAUÍ
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA  TOMADA  DE

PREÇOS Nº 006/2017 – SEDEC/PI

PROCESSO: Nº 0124/2017 – SEDEC/PI.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA

PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS

MOLHADAS NAS LOCALIDADES RIACHÃO E CURRAL VELHO, NO

MUNICÍPIO DE OEIRAS, NO ESTADO DO PIAUÍ.

Nos termos do artigo 38, inciso VII da Lei Nº 8.666/93, HOMOLOGO e

ADJUDICO a Tomada de Preços Nº 006/2017 – SEDEC/PI em favor da

empresa: CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS LTDA -

ME estabelecida na Avenida Transamazônica, nº 215, Bairro Centro,

CEP:64.500-000, no Município de Oeiras, no Estado do Piauí, inscrita no

CNPJ sob o nº 10.561.456/0001-84, Inscrição Estadual nº 194680142, para

executar a obra descrita no objeto acima, no valor de R$  261.951,16

(duzentos e sessenta e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e

oitenta e dezesseis centavos), com base no processo administrativo nº

0124/2017 – SEDEC/PI, no Parecer PGE/PLC Nº 317/2018 e na Lei Federal

Nº 8.666/1993. Publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme

estabelecido no art. 38, inciso VII, da citada lei, para fins de eficácia desta

HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO.

Teresina-PI, 04 de julho de 2018

RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA FILHO

SECRETÁRIO DE ESTADO DA DEFESA CIVIL  DO PIAUÍ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA  TOMADA  DE

PREÇOS Nº 007/2017 – SEDEC/PI

PROCESSO: Nº 1216/2017 – SEDEC/PI.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA

PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

NAS  LOCALIDADES PONTADA (MORRINHO), ABÓBORA

(MACAUBA), ALDEIA (BOM TEMPO), TAPERINHA (MEIOS) E

TOMBADOR (ACRE), NO MUNICÍPIO DE CRISTALÂNDIA, NO

ESTADO DO PIAUÍ.

Nos termos do artigo 38, inciso VII da Lei Nº 8.666/93, HOMOLOGO e

ADJUDICO a Tomada de Preços Nº 007/2017 – SEDEC/PI em favor da

empresa: CLH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP estabelecida

na Avenida Sergio Gama, nº 602, Bairro Centro, CEP:64.500-000, no

Município de Avelino Lopes, no Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o

nº 11.145704/0001-79, Inscrição Estadual nº 195223632, para executar a

obra descrita no objeto acima, no valor de R$  492.681,25 (quatrocentos e

noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e cinco

centavos), com base no processo administrativo nº 1216/2017 – SEDEC/

PI, no Parecer PGE/PLC Nº 522/2018 e na Lei Federal Nº 8.666/1993.

Publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido

no art. 38, inciso VII, da citada lei, para fins de eficácia desta

HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO.

Teresina-PI, 04 de julho de 2018

RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA FILHO

SECRETÁRIO DE ESTADO DA DEFESA CIVIL  DO PIAUÍ

Of. 284

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 309/2017 – SEDEC/PI

PROCESSO: N° 322/2018 – SEDEC/PI

CONTRATANTE: SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL  –

SEDEC/PI

CONTRATADA: POTY CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 17.323.084/0001-05)

OBJETO: ACRÉSSIMO DE 24,05% (VINTE E QUATRO VÍRGULA ZERO

CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL  DO CONTRATO Nº 309/2017

FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 14 DE MARÇO DE 2017, QUE

CORRESPONDE A R$ 286.102,49 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL,

CENTO E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), NOS

TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE

EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA ACRESCIDO O VALOR

INICIAL  DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 24,05% (VINTE E

QUATRO VÍRGULA ZERO CINCO POR CENTO), QUE CORRESPONDE

A R$ 286.102,49 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, CENTO E DOIS

REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), CONSIDERANDO O

PARECER TÉCNICO DO SETOR DE ENGENHARIA DA DIRETORIA DE

PROGRAMAS ESPECIAIS DA SEDEC/PI.

FUNDAMENTO LEGAL: PARECER PGE/PLC Nº 1.350/2018, NA SUA

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO CONTRATO Nº 309/2017 – SEDEC/

PI, NO ARTIGO 65, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, E DEMAIS LEGISLAÇÕES

APLICÁVEIS.

RATIFICAÇÃO: FICAM MANTIDAS E RATIFICADAS AS DEMAIS

CLÁUSULAS E DISPOSIÇÕES DO CONTRATO ORIGINÁRIO QUE

NÃO TENHAM SIDO MODIFICADAS PELO PRESENTE TERMO

ADITIVO.

SIGNATÁRIOS: RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA FILHO PELA

CONTRATANTE E SARA PATRÍCIA DANTAS DE SANTANA

MACHADO PELA CONTRATADA.

Teresina-PI, 03 de Julho de 2018.

Publica-se.

RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA FILHO

Of. 282
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EXTRATO DE CONTRATO

ATO: CONTRATO Nº 14/2018 – SETRANS/PI
CONTRATANTE:  Secretaria de Estado dos Transportes do Piauí –
SETRANS-PI (CNPJ nº 08.809.355/0001-38).
CONTRATADA: Lejan Indústria de Transformadores Ltda (CNPJ nº
03.143.714/0002-28).
OBJETO CONTRATUAL: Instalação elétrica de extensão de rede em
média e baixa tensão (13.8KV/0.38/0.22KV), com instalação de 3
subestações de 30KVA para iluminação pública do prolongamento da
Avenida Ministro Petrônio Portela (acesso à PI-214, no Município de
Esperantina – PI).
LICIT AÇÃO:Tomada de Preços nº 17/2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA :R$ 334.329,29. Classificação
Orçamentária:46.101.26.782.0020.1169; Natureza da Despesa: 44.90.51;
Fonte de Recursos: 100.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 31/12/2018.
DATA DE ASSINATURA: 29/06/2018.
ASSINAM: Guilhermano Pires Ferreira Corrêa, pela Contratante, e, Gilberto
Cordeiro da Silva, pela Contratada.

Of. 481

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DOS TRANSPORTES – SETRANS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA
TOMADA DE PREÇO N°006/2018

TOMADA DE PREÇO  Nº 006
/2018 – Data da Sessão: 21/06/2018
Interessado: Secretaria de Desenvolvimento Rural./PI
PROCESSO ADMISNITRATIVO: AA.014.1.003542/16-10
Ato: HOMOLOGAÇÃO do resultado do Processo Licitatório Tomada de
Preço nº 006/2018, que tem como objeto: contratação de empresa de
engenharia para execução de obras e serviços de construção de estradas
vicinais nas comunidades Saco Umburana, Carnaúba, Vaquejador, Murici
e Marinheiro no Município de Piripiri/Piauí. Tendo como vencedora a
empresa: F & W Construções Ltda., com CNPJ-10.402.888/0001-42
com valor de R$ 403.767,19(quatrocentos e três mil setecentos e
sessenta e sete reais e dezenove centavos). Assinatura: 04/07/2018.

Of. 148

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DO DESENVOLVIMENT O RURAL – SDR
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI

Of. 1963

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIV O AO
CONTRATO Nº 024/2017 – ADH/PI

BASE LEGAL:  Concorrência nº 001/2017-ADH-PI
CONTRATANTE: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENT O
HABITACIONAL DO PIAUÍ – ADH-PI
CNPJ CONTRATANTE:  08.787.769/0001-03
CONTRATADA: FRANCA CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E
SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ CONTRATADA:  00.300.339/0001-03
OBJETO DO TERMO ADITIV O: Prorrogação para 150 (cento e
cinquenta) dias consecutivos, contados a partir da data em que findar o
termo anterior, do prazo para execução das obras e serviços fixados no
item “1” da CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA do Contrato Nº 024/2017/
ADH-PI, firmado em 10 de outubro de 2017, conforme inciso § 1º do art.
57 da Lei 8.666/93, bem como a prorrogação do prazo de vigência do
Contrato 024/2017 para até 255 (duzentos e cinquenta e cinco) a partir da
data que findar o termo anteriormente fixado para execução das obras e
serviços.
PRAZO DE PRORROGAÇÃO:  255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias.
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIV O: 13 junho de 2018.
SIGNATÁRIOS DO CONTRATO
PELA CONTRATANTE:  GILVANA NOBRE RODRIGUES GAYOSO
FREITAS
PELA CONTRATADA:  RAI CARLOS EVANGELISTA TORRES

GILVANA NOBRE RODRIGUES GAYOSO FREITAS
Dir etora Geral da ADH/PI

Of. 430

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGÊNCIA  DE DESENVOLVIMENT O HABIT ACIONAL  DO PIAUÍ – ADH



33

Diário Oficial

Teresina(PI), Quarta-feira, 4 de julho de 2018 • Nº 124

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI
GABINETE DO SECRETÉRIO

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRAM O ESTADO
DO PIAUÍ, POR INTERMÉDIO DE SUA  SECRETARIA DE SAÚDE E O
MUNICÍPIO DE P ARNAÍBA.

O Estado do PIAUÍ, por meio da sua Secretaria de Estado da Saúde,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 06.553.564/
0001-38, com sede na Pedro Freitas, S/N, Centro Administrativo, Teresina-
PI, de ora em diante denominada de CONTRATANTE , neste ato representada
pelo Secretário de Estado da Saúde, FLORENTINO ALVES VERAS NETO,
portador da Cédula de Identidade/RG 986.996 SSP-PI e do CPF/MF nº
327.448.113-00 e a Gestão Municipal do SUS do município de Parnaíba,
inscrita no CNPJ nº 19.374.673/00001-30, neste ato representado pelo
Secretário Municipal de Saúde LEONARDO DE MORAES CORREIA,
portador da Carteira de Identidade Nº 182838-7 SSP/PI, inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas sob o nº 922.803.903-53, neste ato, doravante denominada
CONTRATADA.

Considerando a previsão da lei complementar nº 141/2012 que dispõe
do cofinanciamento em ações e serviços de saúde dar-se-á por transferências
financeiras entre os fundos financeiros;

Considerando que o Estado, o Distrito Federal e os municípios
poderão, mediante prévia pactuacão, proceder remanejamento, entre si, de
parcelas de recursos financeiros;

Considerando a lei estadual nº 7.096/2018 que estabelece em seu
art. 14, § 2º que a criação de programas estaduais de saúde que envolvem
recursos públicos deverá ser pactuada junto à Comissão de Intergestores
Bipartite do Piauí – CIB/PI e ser regulamentado por ato próprio do Secretário
de Estado de Saúde, que deverá indicar os requisitos necessários e critérios
para a habilitação dos municípios interessados;

Considerando a necessidade de normatizar os procedimentos
administrativos para a efetivação das transferências financeiras.

Resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação Técnica, de
acordo com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a

conjugação de esforços entre os Partícipes, visando o desenvolvimento de
ações de atenção e assistência à saúde.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os serviços a serem prestados devem
estar de acordo com as pactuações entre os Gestores do SUS, conforme o
Plano Estadual de Saúde e as Resoluções da CIB.

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES

1- Das atribuições conjuntas dos Partícipes:
a) desenvolver, elaborar e prover apoio técnico aos programas

e projetos a serem definidos para a implementação do objeto do presente
Termo;

b) disponibilizar materiais e informações técnicas necessários
ao desenvolvimento  dos programas e projetos destinados ao custeio dos
Hospitais;

c) acompanhar, monitorar e avaliar os resultados alcançados
nas ações e nas atividades de cada Partícipe, visando à otimização e/ou
adequações que se fizerem necessárias;

d) cumprir aos remanejamentos de resoluções aprovadas pela
CIB na forma ali disciplinados

e) conduzir todas as atividades com eficiência e dentro das
práticas administrativas e técnicas adequadas;

f)  o atendimento integral das Portarias, dos Protocolos
Técnicos, do Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações
Hospitalares, do Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações
Hospitalares SIA/SUS, do Sistema de Informações Ambulatoriais e demais
legislações vigentes, referentes ao atendimento e encaminhamento dos
usuários do SUS;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES

As ações decorrentes deste Termo serão executadas por meio
de instrumentos jurídicos específicos, sujeitos às leis e aos regulamentos
em vigor, e, quando houver remanejamento financeiro este estará utilizando
às Resoluções da CIB por transferência fundo a fundo;

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação Técnica terá vigência de cinco
anos a contar da assinatura.

SUBCLÁUSULA ÚNICA  – A publicação da súmula do presente
Termo de Cooperação Técnica e de seus termos aditivos será efetivada por
extrato no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA QUINTA- DAS ALTERAÇÕES

Este instrumento poderá ser modificado por meio de termos aditivos
firmados entre os Partícipes.

 CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

 O presente Termo não implica qualquer compromisso de
transferência de recursos financeiros entre os Partícipes.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA  - As despesas necessárias à plena
consecução do objeto acordado correrão por conta de dotações específicas
de cada Partícipe.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A efetividade das ações assumidas
no presente instrumento fica condicionada à disponibilidade orçamentária
e financeira dos Partícipes.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - qualquer compromisso financeiro
advindo de ação vinculada a este Termo de Cooperação será executada
mediante prévia aprovação na CIB e será executada na forma da referida
resolução.

 CLÁUSULA SÉTIMA  – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Os documentos e estudos resultantes das atividades
desenvolvidas na implementação do presente Ajuste serão de propriedade
conjunta dos Partícipes. Em caso de publicação, os Partícipes deverão ser
prévia e formalmente consultados e mencionados.

CLÁUSULA  OITAVA – DA DENÚNCIA E DA EXTINÇÃO

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA -  É facultado aos Partícipes resilirem este
instrumento a qualquer tempo, dando-se notificação, por escrito, com prazo
de, no mínimo, trinta dias de antecedência, o que implicará sua extinção
antecipada, não os eximindo, no entanto, das responsabilidades e obrigações
originadas durante o período em que estiverem acordados.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O presente instrumento poderá ser rescindido
de pleno direito, no caso de descumprimento de quaisquer de suas Cláusulas
ou condições, ou a qualquer tempo, em face de superveniência de
impedimento legal, que o torne formal ou materialmente inexequível.

 CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação deste Termo de Cooperação Técnica, assim como de

seus termos aditivos, será efetivada, por extrato, no Diário Oficial do Estado
do Piauí;

E, por estarem de acordo, os Partícipes firmam o presente
instrumento em quatro vias de igual teor e forma, perante as testemunhas
subscritas.

Teresina (PI), 03 de julho de 2018.

____________________________________________
FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Secretário de Estado da Saúde do Piauí

_______________________________________
LEONARDO DE MORAES CORREIA

Secretário Municipal da Saúde de Parnaíba

Testemunhas:

1- ____________________________

2- ____________________________
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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRAM ENTRE A
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ - SESAPI E A
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ –
FAPEPI, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICAM.

PROCESSOS ADMINISTRA TIV OS Nº AA.900.1.153931/17-53 E
Nº AA.900.1.015735/18 -40 – SESAPI.

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ – SESAPI,
inscrita no CNPJ sob o nº 06.553.564/0001-38, com sede à Avenida Pedro
Freitas, S/N, Bloco A, Centro Administrativo, Teresina, Piauí, CEP: 64018-
900, neste ato representado por seu Secretário de Estado da Saúde,
FLORENTINO ALVES VÉRAS NETO, brasileiro, casado, portador do
R.G. sob o nº 986.996 SSP/PI, inscrito no CPF/MF sob o nº 327.448.113-
00 e a FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ
– FAPEPI, inscrita no CNPJ sob o nº 00.422.744/0001-02, com sede na
Av. Odilon Araújo, 372 – Bairro Piçarra, nesta Capital, doravante
denominada FAPEPI , neste ato representada por seu Presidente,
FRANCISCO GUEDES ALCOFORADO FILHO, brasileiro, casado,
residente e domiciliado na Rua Nilo Soares da Silva, 1039, Bairro Ininga,
Teresina, Piauí, inscrito no CPF/MF sob o nº 105.783.903-53, portador
do R.G. sob o nº 269.778 SSP/PI, ao final assinado, aqui denominada
simplesmente de FAPEPI, têm entre si justo e acertado o que se segue,
estando sujeito, no que couber, à Lei nº 8.666/93, ao Decreto Federal nº
93.872/86, ao Decreto Estadual nº 13.860, de 22 de setembro de 2009, ao
Decreto Estadual nº 12.440, de 01 de dezembro de 2006, à IN SEPLAN/
SEFAZ/CGE nº 001/2009, de 04 de dezembro de 2009, e a outras normas
estaduais, quando se aplicarem, e de acordo com as cláusulas e condições
abaixo estabelecidas:

Considerando que a FAPEPI entidade da administração pública
indireta e a SESAPI entidade da administração pública direta do estado
do Piauí cujas missões institucionais e estatutárias estão relacionadas à
promoção e disseminação de estudos e pesquisas científica, tecnológica
e de inovação no estado do Piauí;

Considerando que o Estado do Piauí possui demandas de
pesquisa visando promover o seu desenvolvimento econômico, social
e sustentável, assim, com o indispensável respeito a um dos direitos
sociais básicos, qual seja o direito à saúde;

Considerando que “a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco e de outros agravos e ao acesso igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação” nos termos do artigo 196
da Constituição da República;

A fim de fomentar e desenvolver pesquisas prévias com vista a
orientar projetos de investimentos a serem realizados pelo governo do
estado do Piauí, bem como, reforçar, capacitar e aprimorar seus recursos
humanos e operacionais;

A FAPEPI e a SESAPI firmam o presente termo de parceria
conforme as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO.

I - O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a
execução das ações de interesse mútuo das instituições cooperadas
com vistas a proceder o estabelecimento de princípios básicos e gerais
de cooperação a fim de:

a. Realizar ações de promoção e prevenção da saúde, visando
qualificar a Atenção Básica do Estado e implantar um sistema de
monitoramento e avaliação na rede de serviços de atenção hospitalar;

b. Monitorar dados acerca do atendimento às demandas
manifestadas pela população que são realizados por meio da rede de
saúde, regionalizada e hierarquizada por nível de complexidade crescente,
para que seja assegure plena resolução das necessidades da população;

c. Avaliar a fragilidade no funcionamento dos sistemas
locais/municipais de saúde, desarticulação e não integração das ações
tem direcionado para o Município de Teresina os casos não resolvidos
no local, provocando estrangulamento nos serviços de saúde;

d. Fortalecimento das ações de enfrentamento a agravos
específicos no âmbito das Doenças crônicas, em especial destacam-se
Hipertensão e a Diabetes Mellitus, bem como as doenças decorrentes
de estilos de vidas não saudáveis, como o alcoolismo, o tabagismo,
sedentarismo, entre outros.

e. Avaliar, juntamente com a FAPEPI, a execução e resultados
do projeto, conforme plano de trabalho, a fim de decidirem, em conjunto,
quanto a providências cabíveis visando à eficiência dos trabalhos, caso
necessário.

II -  As partes pactuam pela liberalidade da possibilidade de
descentralização e/ou contratação de atividades de suporte e de apoio
com vistas à obtenção do resultado final do presente objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO SUPORTE FINANCEIRO.
I - O presente Termo de Cooperação Técnica não envolve

transferência de recursos financeiros entre os partícipes, mas delegação
orçamentária da SESAPI para a FAPEPI no valor mensal de R$ 195.048,00
(cento e noventa e cinco mil e quarenta e oito reais), autorizado pelo
Decreto nº. 17.799/2018.

II – As dotações e recursos financeiros que venham a ser
destinados às Partes a fim de executar o objeto deste termo, serão
devidamente processados na forma da lei, mediante instrumento próprio,
conforme definido em Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES.

I – Obrigações Comuns dos Partícipes:

a. Executar todas as ações programadas para o regular
desenvolvimento das atividades da CIEM, CIATEN e FAPEPI, conforme
determinado no Plano de Trabalho;

b. Acompanhar e avaliar o andamento das ações
programadas a serem executadas pelo presente Projeto constante do
referido Plano de Trabalho;

c. Disponibilizar informações técnicas referentes ao objeto
da presente Parceria de Cooperação, que incluam estudos e
levantamentos técnicos que subsidiem o cumprimento do Plano de
Trabalho;

d. Cooperar para a implantação do Centro Integrado em
Especialidades Médicas (CIEM) que funcionará na Av. Capitão Claro, nº
382, esquina com a Av. Marquês de Paranaguá, prédio de propriedade
da Universidade Federal do Piauí – UFPI, cedido ao Estado do Piauí;

e. Trabalhar em parceria com o Centro de Inteligência em
Doenças Tropicais, Emergentes e Negligenciadas (CIATEN),
principalmente em relação ao gerenciamento de informações e pesquisas
nestas patologias.

f. Sistematizar os resultados parciais obtidos e elaborar
Relatório Final das atividades quando do encerramento da Cooperação
Técnica e Financeira;

g. Propor estudos complementares, caso necessários.

II – São obrigações da SESAPI:

a. Dispor de local apropriado para que sejam realizadas as
coletas de dados e prestação dos serviços do Centro Integrado de
Especialidades Médicas – CIEM que funcionará na Av. Capitão Claro, nº
382, esquina com a Av. Marquês de Paranaguá, prédio de propriedade
da Universidade Federal do Piauí – UFPI, cedido ao Estado do Piauí;

b. Dispor de pessoal para coordenar os estudos para
pesquisa do Centro de Inteligência em Doenças Tropicais, Emergentes
e Negligenciadas – CIATEN;

c. Coordenar as ações dos bolsistas que realizarão o
estabelecido no Plano de Trabalho aprovado, no CIEM e CIATEN;
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d. Dispor material de expediente, equipamentos e mobiliário
necessário ao funcionamento do Centro Integrado de Especialidades
Médicas – CIEM e Centro de Inteligência em Doenças Tropicais,
Emergentes e Negligenciadas – CIATEN;

e. Indicar o coordenador geral para gerenciar e administrar o
Centro Integrado de Especialidades Médicas – CIEM e do Centro de
Inteligência em Doenças Tropicais, Emergentes e Negligenciadas –
CIATEN;

f. Seleção de bolsistas para atuarem na CIEM e no CIATEN
juntamente com a FAPEPI.

g. Fiscalizar a prestação de serviços dos bolsistas,
comunicando qualquer irregularidade na prestação que traga prejuízo
ao estabelecido no plano de trabalho do presente Projeto à FAPEPI para
que tome as providências cabíveis.

II – São obrigações da FAPEPI:
a. Nomear um responsável por representar a FAPEPI nas

ações deste Termo;

b. Indicar servidor para participar das reuniões de
planejamento, acompanhamento e avaliações periódicas sobre a execução
desta cooperação, juntamente com a SESAPI;

c. Elaborar, em conjunto com a SESAPI, os editais para o
preenchimento das bolsas de pesquisadores e de apoio técnico e
científico, de incentivo à inovação, que serão confeccionados a partir
do plano de trabalho e dos termos de referência elaborados pela SESAPI;

d. Selecionar, através do lançamento de editais conforme o
item anterior, os pesquisadores beneficiários e bolsistas, consoante as
linhas de pesquisas estabelecidas no plano de trabalho e nos termos de
referência;

e. Disponibilizar as bolsas de pesquisa e auxílios financeiros,
gradualmente, consoante as necessidades da SESAPI;

f. Elaborar e firmar Termos de Concessão e Outorga com os
bolsistas e/ou beneficiários aprovados para os projetos, bem como,
cumprir com as obrigações acordadas e necessárias à execução do objeto
do presente termo;

g. Avaliar, juntamente com a FAPEPI, a execução e resultados
dos projetos, conforme plano de trabalho, a fim de decidirem, em
conjunto, quanto a providências cabíveis visando a eficiência dos
trabalhos, caso necessário;

h. Colocar à disposição recursos humanos a fim de cumprir
com as obrigações assumidas neste termo e nos termos de concessão e
outorga com os bolsistas e beneficiários;

i. Disponibilizar à SESAPI, sempre que solicitadas, todas as
informações e documentações referentes ao objeto do presente termo;

j. Responsabilizar-se pela guarda dos documentos relativos
ao presente instrumento;

k. Solucionar, judicial ou extrajudicialmente, no que couber
à FAPEPI e no limite das obrigações assumidas, em especial, naquelas
estabelecidas neste termo, nos editais e termos de concessão e outorga,
litígios com terceiros envolvidos direto ou indiretamente com os
compromissos firmados pela FAPEPI na execução deste termo;

l. Colaborar, juntamente com a SESAPI com os órgãos de
controle interno e externo, prestando todas as informações necessárias
ao esclarecimento e desenvolvimento das ações objeto deste termo, em
atenção aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e eficiência;

m.  Manter arquivados os documentos originais do Termo
de Cooperação, em boa ordem e em bom estado de conservação, no
próprio local em que foram contabilizados, à disposição dos Órgãos de
Controle Interno e Externo do Estado, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contados da data da aprovação da prestação de contas final pelo
Concedente;

n. Avaliar, juntamente com a SESAPI, a execução e resultados
do projeto, conforme plano de trabalho, a fim de decidirem, em conjunto,
quanto a providências cabíveis visando a eficiência dos trabalhos, caso
necessário.

III -  Em caso de atraso na liberação e/ou repasse das dotações
ou recursos financeiros a serem destinados aos partícipes, ou
indisponibilidade financeira do Estado para a continuação do pagamento
dos benefícios concedidos, as instituições cooperadas devem decidir,
em conjunto, quais providências serão tomadas, a fim de minimizar os
prejuízos à execução dos projetos, bem como, em conjugação de esforços,
buscar alternativas, quando possível, a fim de garantir o desenvolvimento
dos trabalhos.

CLAUSULA QUARTA: DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

I - Caso resultem desta Cooperação Técnica e de seus Termos
Aditivos, inventos, aperfeiçoamentos ou inovações passíveis de
obtenção pelos direitos de proteção da propriedade intelectual, por meio
dos mecanismos de patente de invenção, modelo de utilidade, marca,
conhecimento tradicional, know-how, programas de computador, bem
como, direitos de exploração econômica pertinente a obras intelectuais,
todos nos termos da legislação brasileira, das convenções internacionais
de que o Brasil seja signatário, serão protegidos em nome das partes, no
Brasil e no exterior, respeitando o direito do autor.

II -  As partes obrigam-se a comunicar mutuamente, a obtenção
de resultado passível de proteção, devendo preservar o sigilo necessário
a isso e a providenciar o registro em escritório competente, sendo ônus,
de responsabilidade dos partícipes.

III -  Os direitos e obrigações oriundos dos pedidos de proteção
decorrentes deste Termo de Cooperação Técnica e de seus Termos
Aditivos serão atribuídos às convenentes na proporção de 50%
(cinquenta por cento) a cada uma, sendo que a cota-parte da FAPEPI
poderá ser destinada ao Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento Técnico-
Científico do Estado do Piauí - FUNDES.

IV  - A concessão de liderança a terceiros para a exploração dos
resultados deste Termo de Cooperação Técnica, dependerá de prévia
anuência entre as partes, ficando certo que os resultados líquidos serão
divididos em partes iguais pelos signatários e serão definidos em
instrumento específico, devendo este ser averbado e/ou registrado no
órgão competente.

V - Cada parte poderá, com aprovação da outra, ceder total ou
parcialmente os direitos que lhe couberem sobre os resultados
protegidos, obtendo para si os resultados financeiros decorrentes,
garantindo às partes o direito de preferência na aquisição.

VI -  As novas metodologias resultantes do desenvolvimento
das atividades previstas neste instrumento pertencerão às signatárias,
que poderão utilizar-se delas no ensino e na pesquisa.

VII -  Ocorrendo troca de material científico entre as partes, esta
deverá atender a legislação nacional e internacional.

VIII - Se deste Termo de Cooperação Técnica resultar obras
científicas, literárias, audiovisual ou relativa a programas de computador,
os direitos decorrentes permanecerão às signatárias em partes iguais e a
sua eventual utilização será regulada em termo próprio, de acordo com a
legislação vigente.

IX -  A divulgação pelas signatárias de qualquer resultado
decorrente do presente Termo de Cooperação Técnica e de seus aditivos/
ajustes depende de prévia autorização por escrito da outra parte.

CLÁUSULA QUINTA: DA PUBLICIDADE.

A publicidade dos atos praticados em função deste termo deverá
restringir-se a caráter educativo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos de qualquer
natureza.
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 119/18

PROCESSO; AA.900.1.008557/17-50. ESPÉCIE: O Estado do Piauí, através
da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CNPJ Nº 06.553564/0001-38.
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DO ARRAIAL
- PIAUÍ, CNPJ Nº 01.612.609/0001-84.  OBJETO: Aquisição de medicamentos
para a Secretária Municipal de Saúde de São João do Arraial – Piauí, a ser
realizado com recurso de Emenda Parlamentar do Deputado Francisco Limma,
de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado. VALOR ;
CONCEDENTE: R$ 100.000,00 (Cem mil reais), CONVENENTE: Não há
contrapartida financeira. DADOS ORÇAMENT ARIA : Unidade
Orçamentária: 170.101 – FUNSAÚDE; Programa: 03 – Saúde de qualidade
para todos, Projeto/Atividade: 1748 – Incentivo á Saúde: (Deputado
Francisco Limma: Código: I0106); Função: 10 Subfunção: 301; Natureza de
Despesa: 33.40.41-Contribuições,            Subelemento: 01 Fonte de Recursos:
100 - Tesouro Estadual VIGÊNCIA  31.12.2019 DATA DE ASSINATURA:
04.07.2018 SIGNATÁRIO : FLORENTINO ALVES VERAS NETO - Secretário
de Estado da Saúde, CPF: 327.448.113-00 BENEDITA VILMA  LIMA – Prefeita
Municipal, CPF: 446.218.763-68.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 120/18

PROCESSO; AA.900.1.011281/18-20. ESPÉCIE: O Estado do Piauí,
através da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CNPJ Nº 06.553564/
0001-38. CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO
PIAUÍ, CNPJ Nº 06.554.737/0001-32.  OBJETO: Aquisição de
medicamentos e insumos para a Secretária Municipal de Saúde de Valença
do Piauí, a ser realizado com recurso de Emenda Parlamentar do Deputado
Evaldo Gomes, de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado.
VALOR ; CONCEDENTE: R$ 412.000,00(Quatrocentos e doze mil reais),
CONVENENTE: Não há contrapartida financeira. DADOS
ORÇAMENT ARIA : Unidade Orçamentária: 170.101 – FUNSAÚDE;
Programa: 03 – Saúde de qualidade para todos, Projeto/Atividade: 1748
– Incentivo á Saúde: (Deputado Evaldo Gomes: Código: I0046); Função:
10 Subfunção: 301; Natureza de Despesa: 33.40.41-Contribuições;
Subelemento: 01 Fonte de Recursos: 100 - Tesouro Estadual VIGÊNCIA
31.12.2019 DATA DE ASSINATURA : 04.07.2018 SIGNATÁRIO :
FLORENTINO ALVES VERAS NETO - Secretário de Estado da Saúde,
CPF: 327.448.113-00 MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DIAS – Prefeita
Municipal, CPF: 258.227.803-34.

Of. 2014

CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO.

Caberá à FAPEPI providenciar a publicação do extrato do
presente termo, no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 61, da
Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SETIMA: DA FISCALIZAÇÃO.

Nos termos dos arts. 58 e 67 da Lei nº 8.666/93, c/c art. 30 da IN
SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2009, a SESAPI indicará por meio de
portaria o (a) servidor(a), responsável pela prestação das informações
necessárias à execução do presente termo.

CLÁUSULA OITAVA: DA VIGÊNCIA

O presente termo vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos contados
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante prévia
motivação e justificativa das partes.

CLÁUSULA NONA: DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Este Acordo poderá ser denunciado pelos partícipes e rescindido
a qualquer tempo, mediante notificação por escrito, com antecedência
mínima de 90 (noventa) dias, ficando as partes responsáveis pelas
obrigações decorrentes do tempo de vigência e creditando-lhes,
igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período, ou por
descumprimento de qualquer das suas Cláusulas.

PARÁGRAFO ÚNICO  – Constituem motivos para a rescisão
deste termo de cooperação técnica e financeira:

I – o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

II – a constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção
de informação em qualquer documento apresentado;

III –  a verificação de qualquer circunstância que enseje a
instauração de Tomada de Contas Especial;

IV – a constatação da prática de ato ímprobo.

CLÁUSULA NONA: DO ADITAMENT O

As alterações e revisões do conteúdo e das cláusulas deste
termo de cooperação técnica e financeira estão subordinadas a prévia
manifestação das partes e deverão ser formalizadas mediante lavratura
de Termos apropriados, com a aprovação dos partícipes.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA  ALTERAÇÃO
O presente termo poderá ser alterado mediante proposta da

SESAPI e da FAPEPI, desde que motivado, justificado com antecedência
razoável.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA  PRERROGATIVA.

As partes acordam pela prerrogativa da Controladoria-Geral do
Estado - CGE, de exercer a fiscalização sobre a execução e aplicação dos
recursos.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO

Para dirimir dúvidas que possam ser suscitadas na
execução e interpretação do presente termo de cooperação técnica e
financeira, fica eleito o foro dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca
de Teresina-PI, com exclusão de qualquer outro, mesmo privilegiado.

E por estarem assim justas e convencionadas, as partes
assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Teresina(PI), 04 de julho de 2018.

SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI
FLORENTINO ALVES VÉRAS NETO

Secretário de Estado da Saúde

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ –
FAPEPI

FRANCISCO GUEDES ALCOFORADO FILHO
Presidente FAPEPI – Cooperado.

Testemunhas:

_____________              ______________
Nome:                                  Nome:

                                   CPF nº                       CPF nº
Of. 2013
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EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 023/2018, QUE DECORREU  DO
PROCESSO ADMINISTRA TIV O DISPENSA DE LICIT AÇÃO  Nº 0113/
2018 – AQUISIÇÃO DE MA TERIAL   DE LABORATÓRIO

Nº DO CONTRATO: 023/2018
MODALIDADE DO CONTRA TO: DISPENSA DE LICIT AÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, V DA  LEI FEDERAL  8.666/93.
CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL  DE CAMPO MAIOR –
HRCM
CNPJ CONTRATANTE: 06.553.564/0006-42
CONTRATADA: CLINILAB – PRODUT OS PARA LABORATÓRIO
CNPJ. DO CONTRATADO: 06.893.534/0001-70
RESUMO DO OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO  DE MA TERIAL  DE LABORATÓRIO.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (UM) ANO.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 02/07/2018
VALOR GLOBAL: R$ 37.300,99 ( TRINT A E SETE MIL. TREZENTOS
REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS )
FONTE DE RECURSO: MAC/AIH/BPA/TESOURO/SESAPI - 339030
SIGNATÁRIOS DO CONTRATO: CONTRATANTE: JARDÊNIA
RIBEIRO DE SOUSA. CONTRATADO: CLINILAB – PRODUT OS
PARA LABORATÓRIO.

Of. 142

EXTRATO DE TERMO ADITIV O

EXTRA TO DE TERMO ADITIV O Nº 01/2018  DO PREGÃO
PRESENCIAL  Nº 018/2017 – AQUISIÇÃO DE MA TERIAL   IMPRESSO
GRÁFICO.

Nº DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 018/2017
MODALIDADE DE LICIT AÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
FUNDAMENT AÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL  Nº 10.520/02 E
SUBSIDIÁRIAMENTE LEI FEDERAL 8.666/93.
CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL  DE CAMPO MAIOR –
HRCM
CNPJ CONTRATANTE: 06.553.564/0006-42
CONTRATADA: GRÁFICA  PIAUÍ – INDÚSTRIA  DE FORMULÁRIOS
CONTÍNUOS LTDA
CNPJ. DO CONTRATADO: 02.558.755/0001-31
RESUMO DO OBJETO DO CONTRATO: ACORDAM OS
PRESENTES PACTUANTES PELA  PRORROGAÇÃO DO PRAZO
DO CONTRATO Nº 018/2017, CUJO OBJETO É A  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAL  IMPRESSO GRÁFICO.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/12/2018 - (SEIS) MESES.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01/06/2018
VALOR GLOBAL: R$ 37.500,00 ( TRINT A E SETE MIL  E
QUINHENTOS REAIS )
FONTE DE RECURSO: MAC/AIH/BPA/TESOURO/SESAPI - 339030
SIGNATÁRIOS DO CONTRATO: CONTRATANTE: JARDÊNIA
RIBEIRO DE SOUSA. CONTRATADO: GRÁFICA  PIAUÍ – INDUSTRIA
DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS L TDA.

Of. 143

HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR
AVISO DE LICIT AÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2018 - CPL
Processo Administrativo: AA.013.1.000483/17-71.

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí – SEINFRA, por
intermédio da Comissão Permanente de Licitação comunica a interessados
que as 09:00 (nove) horas do dia 23 de julho de 2018, receberá propostas
para contratação de empresa de engenharia civil para execução de 5.810,00
m² de pavimentação em paralelepípedo no Bairro Santa Clara no município
de Teresina-PI. O tipo de licitação é menor preço, regime de empreitada
por preço unitário, valor global estimado R$ 631.585,85 (seiscentos e
trinta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco
centavos). Todas as despesas decorrentes deste procedimento licitatório
correrão as expensas do Governo do Estado do Piauí através da Secretaria
da Infraestrutura – SEINFRA. Órgão Orçamentário: 16; Unidade
Orçamentária: 101; Programa: 21; Ação (Proj/Ativ/Op.Esp.): 1335; Função:
15; Subfunção; 451; Natureza da Despesa: 4490.51; Sublemento: 33; Fonte
de Recursos: 0100001001. O Edital, projeto, planilha orçamentária e
especificações técnicas, encontram-se à disposição dos interessados na
sala da Coordenação de Licitação da SEINFRA, sito a Av. Pedro Freitas,
s/nº, Centro Administrativo, Bloco “G”, 1º andar, em Teresina-PI, Fone
(s): (0xx86)3216.8400/8401/8402, Ramais 217 e 236, Fone: (0xx86) 3216.8403,
e-mail: licitaseinfra@hotmail.com ou licitacao@seinfra.pi.gov.br, de
segunda a sexta feira, das 7:30 às 13:30 horas. Publique-se.

Teresina (PI), 03 de julho de 2018.

Irene Ferreira da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Visto:
Deusval Lacerda de Moraes

Secretário de Estado da Infraestrutura do Piauí

AVISO DE LICIT AÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2018 - CPL

Processo Administrativo: AA.013.1.000135/17-15.

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí – SEINFRA, por
intermédio da Comissão Permanente de Licitação comunica a interessados
que as 09:00 (nove) horas do dia 24 de julho de 2018, receberá propostas
para contratação de empresa de engenharia para execução das obras e
serviços de recuperação de 14,65 km de estrada vicinal com revestimento
primário no município de Paes Landim – PI, compreendendo: Trecho I:
Assentamento Bananeira à Localidade Santo Antônio; trecho II:
Localidade Santo Antônio à Localidade Capim Grosso. O tipo de licitação
é menor preço, regime de empreitada por preço unitário, valor global
estimado R$ 449.179,96 (quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e
setenta e nove reais e noventa e seis centavos). Todas as despesas
decorrentes deste procedimento licitatório correrão as expensas do
Governo do Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura –
SEINFRA. Órgão Orçamentário: 16; Unidade Orçamentária: 101; Programa:
21; Ação (Proj/Ativ/Op.Esp.): 1666; Função: 26; Subfunção; 782; Natureza
da Despesa: 449051; Suplemento: 35; Fonte de Recursos: 0100001001. O
Edital, projeto, planilha orçamentária e especificações técnicas,
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Coordenação de
Licitação da SEINFRA, sito a Av. Pedro Freitas, s/nº, Centro
Administrativo, Bloco “G”, 1º andar, em Teresina-PI, Fone (s):
(0xx86)3216.8400/8401/8402, Ramais 217 e 236, Fone: (0xx86) 3216.8403, e-
mail: licitaseinfra@hotmail.com ou licitacao@seinfra.pi.gov.br, de
segunda a sexta feira, das 7:30 às 13:30 horas. Publique-se.

Teresina (PI), 03 de julho de 2018.

Irene Ferreira da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Visto:
Deusval Lacerda de Moraes

Secretário de Estado da Infraestrutura do Piauí

Of. 476

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SEINFRA
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RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 022/2018

O ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Instituto de Desenvolvimento
do Piauí – IDEPI, através da Coordenadoria de Licitações, vinculada ao
IDEPI, torna público aos interessados, a Comissão Permanente de
Licitações instituída conforme portaria de nº 001/2018 IDEPI, após parecer
do corpo técnico de engenharia do IDEPI avisa o resultado da proposta
de preços e resultado final da Tomada de Preços n° 022/2018, que tem
como objeto a contratação de empresa especializada para implantação de
pavimentação em paralelepípedo de 9.000 m² na zona rural do município
de Barras - PI, em que a proponente habilitada e Classificada: GWM
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELLI EPP apresentou proposta de
preços no valor de R$ 1.110.052,89 (um milhão, cento dez mil, cinqüenta e
dois reais e oitenta e nove centavos). A Ata e demais anexos, encontram-
se à disposição dos interessados na sala da Coordenadoria de Licitações
do IDEPI, sito a Rua Altos, 3541, Água Mineral, em Teresina-PI, Fone:
(0XX86)3214-1016 e e-mail: idepi@gmail.com, de segunda a sexta-feira,
das 07:30 às 13:30 horas. Avisa também que revogou a suspensão do
referido certame. O Edital e seus elementos constitutivos estarão
disponíveis para consulta e aquisição. Publique-se.

Teresina (PI), 03 de julho, de 2018.

MARCILIO KALSON ALMEIDA  OLIVEIRA
Coordenador de Licitações - IDEPI

GERALDO MAGELA BARROS AGUIAR
Diretor Geral - IDEPI

Of. 910

AVISO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 022/2018

O ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Instituto de Desenvolvimento
do Piauí – IDEPI, através da Coordenadoria de Licitações, vinculada ao
IDEPI, torna público aos interessados, resultado do julgamento da fase de
habilitação do certam em epigrafe, que a Comissão Permanente de Licitações
instituída conforme portaria DG de nº 001/2018 IDEPI, após o exame dos
documentos apresentados pelas licitantes, decidiu que a empresa: GWM
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELLI EPP, CNPJ 01.961.855/0001 – 41
apresentou os documentos exigidos na fase de habilitação, onde está
considerada habilitada no certame. A ata de julgamento e demais
documentos, encontram-se no processo administrativo e à disposição dos
interessados na sala da Coordenadoria de Licitações do IDEPI, sito a Rua
Altos, 3541, Água Mineral, em Teresina-PI, Fone: (0XX86)3214-1016 e e-
mail: idepicpl@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 13:30
horas. O Edital e seus elementos constitutivos estarão disponíveis para
consulta e aquisição. Publique-se.

Teresina (PI), 03 de julho de 2018.

MARCILIO KALSON ALMEIDA  OLIVEIRA
Coordenador de Licitações do IDEPI

GERALDO MAGELA BARROS AGUIAR
Diretor Geral do Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI

Of. 912

ERRATA RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 011/2018

O ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Instituto de Desenvolvimento
do Piauí – IDEPI, através da Coordenadoria de Licitações, vinculada ao
IDEPI, torna público aos interessados, a decisão da Comissão Permanente
de Licitações referente a fase de abertura de preços e resultado final de
classificação no certame, instituída conforme portaria de nº 001/2018
IDEPI, após parecer do corpo técnico de engenharia do IDEPI, avisa, o

resultado das propostas de preços e resultado final da Concorrência n°
011/2018, que tem como objeto contratação contratação de empresa
especializada para implantação de pavimentação em paralelepípedo
conforme os    respectivos lotes referente ao município de Picos - PI, em
que a proponente habilitada F G ARAÚJO CONSTRUÇÕES DE
EDIFICIOS – ME e a empresa FRANKLIN ZANATA VALÉRIO DO
NASCIMENTO, apresentaram proposta de preços referente aos
respectivos lotes: lote 01, a empresa F G ARAÚJO CONSTRUÇÕES DE
EDIFICIOS – ME, apresentou proposta de preços no valor de R$
1.220.041,12 (um milhão e duzentos e vinte mil e quarenta e um reais e
doze centavos) e a empresa FRANKLIN ZANATA VALÉRIO DO
NASCIMENTO apresentou proposta de preços no valor de R$
1.207.295,92 (um milhão e duzentos e sete mil e duzentos e noventa e
cinco reais e noventa e dois centavos), ficando assim o resultado da
classificação quanto ao lote de nº 01: 1ª classificada - FRANKLIN
ZANATA VALÉRIO DO NASCIMENTO apresentou proposta de preços
no valor de R$ 1.207.295,92 (um milhão e duzentos e sete mil e duzentos
e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos) e a 2ª classificada - F
G ARAÚJO CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS – ME, apresentou proposta
de preços no valor de R$ 1.220.041,12 (um milhão e duzentos e vinte mil e
quarenta e um reais e doze centavos); quanto ao 2º lote, as empresas: F G
ARAÚJO CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS – ME, apresentou proposta
de preços no valor de R$ 775.878,49 (setecentos e setenta e cinco mil e
oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos), sendo
resultado de classificação referente ao lote de nº 02: 1ª classificada – F G
ARAÚJO CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS – ME, apresentou proposta
de preços no valor de R$ 775.878,49 (setecentos e setenta e cinco mil e
oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos).
Recomendando assim a adjudicação do objeto referente ao lote 01 a
licitante: 1ª classificada - FRANKLIN ZANATA VALÉRIO DO
NASCIMENTO, pois apresentou proposta de preços no valor de R$
1.207.295,92 (um milhão e duzentos e sete mil e duzentos e noventa e
cinco reais e noventa e dois centavos), e a adjudicação dp objeto referente
ao lote de nº 02: F G ARAÚJO CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS – ME, por
apresentar proposta de preços no valor de R$ 775.878,49 (setecentos e
setenta e cinco mil e oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e nove
centavos).. Ata e demais anexos, encontram-se à disposição dos
interessados na sala da Coordenadoria de Licitações do IDEPI, sito a
Rua Altos, 3541, Água Mineral, em Teresina-PI, Fone: (0XX86)3214-1016
e e-mail: idepcpl@gmail.com, de segunda a quinta-feira, das 08:00 às
13:00 horas. Avisa também que revogou a suspensão do referido certame.
O Edital e seus elementos constitutivos estarão disponíveis para consulta
e aquisição. Publique-se.

Teresina (PI), 29 de junho de 2018.

MARCILIO KALSON ALMEIDA OLIVEIRA
Coordenador de Licitações - IDEPI

GERALDO MAGELA BARROS AGUIAR
Diretor Geral - IDEPI

Of. 915

ERRATA RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 005/2018

O ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Instituto de Desenvolvimento
do Piauí – IDEPI, através da Coordenadoria de Licitações, vinculada ao
IDEPI, torna público aos interessados, a decisão da Comissão Permanente
de Licitações referente a fase de abertura de preços e resultado final de
classificação no certame, instituída conforme portaria de nº 001/2018
IDEPI, após parecer do corpo técnico de engenharia do IDEPI, avisa, o
resultado das propostas de preços e resultado final da Concorrência n°
005/2018, que tem como objeto a contratação de empresa especializada
para execução e implantação de pavimentação em Concreto Betuminoso
Usinado a Quente, na zona urbana, dos respectivos lotes referente aos
municípios de: Sebastião Barros - PI, Ribeira do Piauí - PI e Santo Antônio
do Lisboa - PI, tudo com vistas de melhorias e desenvolvimento dos
municípios no estado do Piauí, tudo com vistas de melhorias e
desenvolvimento dos municípios no Estado do Piauí, em que as
proponentes habilitadas: CONSTRUTORA SANTA INÊS e MARQUES
& VELOSO ENGENHARIA LTDA, apresentaram proposta de preços

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
INSTITUT O DE DESENVOLVIMENT O DO PIAUÍ – IDEPI
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referente aos respectivos lotes: lote 01: MARQUES & VELOSO
ENGENHARIA LTDA apresentou proposta de preços no valor de R$
931.372,24 (novecentos e trinta e um mil e trezentos e setenta e dois reais
e vinte e quatro centavos), ficando assim o resultado da classificação
quanto ao lote de nº 01: 1ª classificada - MARQUES & VELOSO
ENGENHARIA LTDA apresentou proposta de preços no valor de R$
931.372,24 (novecentos e trinta e um mil e trezentos e setenta e dois reais
e vinte e quatro centavos); quanto ao lote 02: MARQUES & VELOSO
ENGENHARIA LTDA apresentou proposta de preços no valor de R$
390.335,35 (trezentos e noventa mil e trezentos e trinta e cinco reais e
trinta centavos), ficando assim o resultado da classificação quanto ao
lote de nº 02: 1ª classificada - MARQUES & VELOSO ENGENHARIA
LTDA apresentou proposta de preços no valor de R$ 390.335,35 (trezentos
e noventa mil e trezentos e trinta e cinco reais e trinta centavos); lote 03:
CONSTRUTORA SANTA INÊS, apresentou proposta de preços no valor
R$ 957.820,25 (novecentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e vinte
reais e vinte e cinco centavos); ficando assim o resultado de classificação:
1ª classificada: CONSTRUTORA SANTA INÊS, apresentou proposta de
preços no valor R$ 957.820,25 (novecentos e cinquenta e sete mil e
oitocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos).  Recomendando assim
a adjudicação do objeto referente aos lotes de 01: CONSTRUTORA
SANTA INÊS, lote 02 e lote 03 a empresa MARQUES & VELOSO
ENGENHARIA LTDA. Ata e demais anexos, encontram-se à disposição
dos interessados na sala da Coordenadoria de Licitações do IDEPI, sito
a Rua Altos, 3541, Água Mineral, em Teresina-PI, Fone: (0XX86)3214-
1016 e e-mail: idepcpl@gmail.com, de segunda a quinta-feira, das 08:00
às 13:00 horas. O processo disponíveis para consulta e aquisição.
Publique-se.

Teresina (PI), 29 de junho de 2018.

MARCILIO KALSON ALMEIDA  OLIVEIRA
 Coordenador de Licitações – IDEPI

GERALDO MAGELA BARROS AGUIAR
Diretor Geral - IDEPI

Of. 917

Of. 870

Of. 871

Of. 858

Of. 859



40

Diário Oficial

Teresina(PI), Quarta-feira, 4 de julho de 2018 • Nº 124

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
INSTITUT O DE DESENVOLVIMENT O DO PIAUÍ – IDEPI

RETIFICAÇÃO DO EXTRA TO DE TERMO ADITIV O
DO CONTRATO Nº 008/2017

O Diretor Geral do Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI
comunica que na matéria publicada na página 38 da Edição Nº 214 na data
de 17 de novembro de 2017, no DOE, na Data de Assinatura, onde se lê
“08/11/2017”, leia-se “03/01/2018”.

RETIFICAÇÃO DO EXTRA TO DE TERMO ADITIV O
DO CONTRATO Nº 009/2017

O Diretor Geral do Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI comunica
que na matéria publicada na página 47 da Edição Nº 57 na data de 26 de
março de 2018, no DOE, onde se lê “08/03/2018”, leia-se “03/05/2018”.

Teresina, 29 de junho de 2018

GERALDO MAGELA BARROS AGUIAR
Diretor Geral

EXTRATO DO TERMO ADITIV O

Processo: n° 107/2013;
Concorrência:  nº 003/2014;
Contrato: n° 149/2014;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Empresa LUIS ALBERTO COSTA MACEDO (LM
CONSTRUTORA);
Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93;
Objeto: Prorrogar Prazo de Execução por mais 180 (cento e oitenta) dias;
Fonte de Recursos: Governo Federal / Governo do Estado do Piauí/IDEPI;
Data de Assinatura: 27/06/2018;
Assinatura: Geraldo Magela Barros Aguiar e Francisco das Chagas
Carvalho, pelo IDEPI e Luis Alberto Costa Macedo, pela empresa
contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIV O

Processo: n° 017/2013;
Tomada de Preços: nº 002/2015;
Contrato: n° 007/2015;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Empresa CONSTRUTORA P2 LTDA.;
Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93;
Objeto: Prorrogar Prazo de Vigência por mais 225 (duzentos e vinte e
cinco) dias;
Fonte de Recursos: Governo Federal / Governo do Estado do Piauí/IDEPI;
Data da Assinatura: 29/06/18;
Assinaturas: Geraldo Magela Barros Aguiar e Francisco das Chagas
Carvalho, pelo IDEPI e Nelson Luiz Nogueira Cardoso, pela empresa
contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIV O

Processo: n° 176/2015;
Concorrência: nº 004/2015;
Contrato: nº 024/2016;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Empresa PAC ENGENHARIA LTDA;
Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93;
Objeto: Prorrogar Prazo de Execução por mais 240 (duzentos e quarenta)
dias;
Fonte de Recursos: 00 (Governo do Estado do Piauí/IDEPI) /12/16
(Governo Federal);
Data da Assinatura: 22/06/2018;
Assinaturas: Geraldo Magela Barros Aguiar e Francisco das Chagas
Carvalho, pelo IDEPI e Francisco Leonardo de Carvalho Mendes, pela
empresa contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIV O

Processo: n° 006/2016;
Convite: nº 001/2016;
Contrato: n° 026/2016;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Empresa JES CONSTRUTORA LTDA.;
Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93;

Objeto: Prorrogar Prazo de Execução por mais 90 (noventa) dias;
Fonte de Recursos: 00 (Governo do Estado do Piauí/IDEPI);
Data da Assinatura: 26/06/2018;
Assinaturas: Geraldo Magela Barros Aguiar e Francisco das Chagas
Carvalho, pelo IDEPI e José Evangelista de Sousa, pela empresa
contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIV O

Processo: n° 063/2016;
Tomada de Preços: nº 014/2016;
Contrato: nº 027/2016;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Empresa CONSTRUTORA P2 LTDA;
Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93;
Objeto: Prorrogar Prazo de Execução por mais 180 (cento e oitenta) dias;
Fonte de Recursos: 00 (Governo do Estado do Piauí/IDEPI) /12 (Governo
Federal);
Data da Assinatura: 27/06/2018;
Assinaturas: Geraldo Magela Barros Aguiar e Francisco das Chagas
Carvalho pelo IDEPI e Nelson Luiz Nogueira Cardoso, pela empresa
contratada

EXTRATO DO TERMO ADITIV O

Processo: n° 431/2017;
Tomada de Preços: nº 094/2017;
Contrato: nº 045/2017;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Empresa: GLOBAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E
TERCEIRIZADOS L TDA.;
Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93;
Objeto: Prorrogar Prazo de Execução por mais 180 (Cento e oitenta) dias;
Fonte de Recursos: 00 (Governo do Estado do Piauí/IDEPI);
Data da Assinatura: 22/06/2018;
Assinaturas: Geraldo Magela Barros Aguiar e Francisco das Chagas
Carvalho, pelo IDEPI e Marlene de Sousa Silva, pela empresa contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIV O

Processo: n° 432/2017;
Tomada de Preços: nº 095/2017;
Contrato: nº 046/2017;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Empresa: GLOBAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E
TERCEIRIZADOS L TDA.;
Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93;
Objeto: Prorrogar Prazo de Execução por mais 180 (Cento e oitenta) dias;
Fonte de Recursos: 00 (Governo do Estado do Piauí/IDEPI);
Data da Assinatura: 22/06/2018;
Assinaturas: Geraldo Magela Barros Aguiar e Francisco das Chagas
Carvalho, pelo IDEPI e Marlene de Sousa Silva, pela empresa contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIV O

Processo: n° 415/2016;
Tomada de Preços: nº 038/2017;
Contrato: nº 047/2017;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Empresa: IRISNAYARA REJANE PEREIRA LUSTOSA
EIRELE - ME. ;
Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93;
Objeto: Prorrogar Prazo de Execução por mais 180 (Cento e oitenta) dias;
Fonte de Recursos: 00 (Governo do Estado do Piauí/IDEPI);
Data da Assinatura: 22/06/2018;
Assinaturas: Geraldo Magela Barros Aguiar e Francisco das Chagas
Carvalho, pelo IDEPI e Irisnayara Rejane Pereira Lustosa, pela empresa
contratada.
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EXTRATO DO TERMO ADITIV O

Processo: n° 094/2016;
Tomada de Preços: nº 047/2016;
Contrato: nº 053/2016;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Empresa SM CONSTRUTORA E SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA.;
Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93;
Objeto: Prorrogar Prazo de Vigência: 195 (cento e noventa e cinco) dias;
Fonte de Recursos: 00 (Governo do Estado do Piauí/IDEPI);
Data da Assinatura: 22/06/2018;
Assinaturas: Geraldo Magela Barros Aguiar e Francisco das Chagas
Carvalho, pelo IDEPI e Stênio Dias de Negreiros Leite, pela empresa
contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIV O

Processo: n° 276/2016;
Convite: nº 001/2017;
Contrato: nº 028/2017;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Empresa: S F CORREIA ELETRIFICAÇÃO E ENGENHARIA ME.;
Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93;
Objeto: Prorrogar Prazo de Vigência por mais 285 (Duzentos e oitenta e
cinco) dias;
Fonte de Recursos: 00 (Governo do Estado do Piauí/IDEPI) / 16 (Governo
Federal);
Data da Assinatura: 25/06/2018;
Assinaturas: Geraldo Magela Barros Aguiar e Francisco das Chagas
Carvalho, pelo IDEPI e Sebastião Fassano Correia, pela empresa
contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIV O

Processo: n° 306/2016;
Tomada de Preços: nº 070/2016;
Contrato: nº 029/2017;
Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI;
Contratada: Empresa: CCR DE ASSUNÇÃO MACEDO ME.;
Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93;
Objeto: Prorrogar Prazo de Vigência por mais 285 (Duzentos e oitenta e
cinco) dias;
Fonte de Recursos: 00 (Governo do Estado do Piauí/IDEPI)
Data da Assinatura: 25/06/2018;
Assinaturas: Geraldo Magela Barros Aguiar e Francisco das Chagas
Carvalho, pelo IDEPI e Carla Caroline Rosado de Assunção Macêdo,
pela empresa contratada.

TERMO DE PRORROGAÇÃO, DE OFÍCIO, DE CONVÊNIOS
CELEBRADOS PELO IDEPI

O Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI, no
uso de suas atribuições, torna público que prorrogou de ofício, até 29/
06/2019, o prazo de vigência dos termos aditivos aos convênios:

CONVÊNIO Nº PROCESSO Nº PARTICIPANTES
002/09 050/09 IDEPI/PREFEITURA

MUNICIPAL DE OEIRAS-PI

Teresina, 29 de junho de 2018

GERALDO MAGELA BARROS AGUIAR
Diretor Geral

COMUNICADO

O INSTITUT O DE DESENVOLVIMENT O DO PIAUI- IDEPI , torna
público que Requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos-SEMAR-PI, a Licença Prévia (LP), Processo de nº
AA.130.1.001567/16 e Licença de Instalação (LI), referente ao
empreendimento / atividade de execução da construção de uma Barragem
Mista (terra e concreto ciclópico), na localidade poço verde, no município
de Novo Santo Antônio-PI.

Teresina, 29 de junho de 2018

GERALDO MAGELA BARROS AGUIAR
Diretor Geral

Of.  851

Of. 1990

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 116/18

PROCESSO; AA.900.1.146714/17-70. ESPÉCIE: O Estado do Piauí,
através da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CNPJ Nº 06.553564/
0001-38. CONVENENTE : PREFEITURA MUNICIPAL  DE
MARCOLÂNDIA - PIAUÍ, CNPJ Nº 41.522.269/0001-15.  OBJETO:
Aquisição de medicamentos e insumos para o município de Marcolândia
- Piauí de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado.
VALOR ; CONCEDENTE: R$ 300.000,00(Trezentos mil reais),
CONVENENTE: R$ 6.000,00 (Seis mil reais), referente a contrapartida
financeira. DADOS ORÇAMENTARIA : Unidade Orçamentária: 170.139
– SESAPI; Programa: 03 – Saúde de qualidade para todos, Projeto/
Atividade: 1740 – Construção, ampliação, reforma e aquisição de
equipamentos para as Unidades Hospitalares; Função: 10 Subfunção:
302; Natureza de Despesa:33.40.41 - Contribuições, Fonte de Recursos:
100 - Tesouro Estadual VIGÊNCIA  31.10.2019 DATA DE ASSINATURA:
28.06.2018 SIGNATÁRIO : FLORENTINO ALVES VERAS NETO -
Secretário de Estado da Saúde, CPF: 327.448.113-00 FRANCISCO PEDRO
ARAÚJO – Prefeito Municipal, CPF: 184.496.463-91.

Of. 1970

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 018/2018

Processo nº AA.039.1.001097/17-72
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 005/2018
Fundamentação Legal: Leis 8.666/93 e 10.520/02
Contratante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL DO PIAUÍ – EMATER/PI
CNPJ: 06.688.451/0001-40
Contratado: AGUALIMPA LTDA
CNPJ/CPF: 06.714.992/0001-03
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Kits
de irrigação para o EMATER/PI.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses
Prazo de Execução: 12 (doze) meses
Assinatura: 03/07/2018
Valor:  R$ 946.113,00 (novecentos e quarenta e seis mil e cento e treze
reais).
Ação Orçamentária: 1302
Natureza de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recursos: 100

Teresina-PI, 03 de Julho de 2018.

Marcos Vinicius do Amaral Oliveira
Diretor Geral do Emater/PI

AGUALIMP A LTDA
CONTRATADO

Of. 397
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
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� Of. 084

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
CONTRATUAL - PROJUR/2018

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N° 11/2015
CONTRATANTE: Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí –
ADAPI
CONTRATADO: LUCIANO DE SOUZA  TAVARES
OBJETO: Rescisão amigável do Contrato Administrativo N° 11/2015
FUNDAMENT O LEGAL: Ar ts. 77, 78, inciso XII e 79, inciso II da Lei N°
8.666/93 c/c Cláusula Sexta do referido Contrato.
DATA: 09/04/2018

EXTRATO DE TERMOS DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA - PROJUR/2018

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 04/2018
COOPERANTES: Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí -
ADAPI e a Prefeitura Municipal de Simões.
OBJETO: ações e atividades a serem desenvolvidas em parceria entre a
ADAPI e a Prefeitura Municipal de Simões. visando o atendimento às
normas zoofitossanitárias, para uma maior eficiência do serviço de
defesa agropecuária e o desenvolvimento do agronegócio
VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2018

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 10/2018
COOPERANTES: Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí -
ADAPI e a CENTRAL DE COOPERATIVAS APÍCOLAS DO SEMI-
ÁRIDO BRASILEIRO – CASA  APIS
OBJETO: ações e atividades a serem desenvolvidas em parceria entre a
ADAPI e a CENTRAL DE COOPERATIVAS APÍCOLAS DO SEMI-
ÁRIDO BRASILEIRO – CASA  APIS, visando o atendimento às normas
zoofitossanitárias, para uma maior eficiência do serviço de defesa
agropecuária e o desenvolvimento do agronegócio
VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2018

Of. 332

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGÊNCIA  DE DEFESA AGROPECUÁRIA  – ADAPI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
COORDENADORIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
POR MEIO DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2018 – COPEMTEC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65/2017
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA Nº 01/2017 – COPEMTEC
OBJETO: REFORMAS DE NÚCLEOS DA UNIVERSIDADE ABERTA
DO PIAUÍ – UAPI.
ÓRGÃO: COORDENADORIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
POR MEIO DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA – COPEMTEC.
CONTRATADA: GALUMA  ENGENHARIA  LTDA, CNPJ: 03.279.121/
0001-02.
VALOR DO CONTRATO: R$ 5.404.931,78 (cinco milhões, quatrocentos
e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos)
dividido em três lotes, sedo o Lote 01, no valor de R$  2.683.976,04 (dois
milhões, seiscentos e oitenta e três mil, e quatro centavos), Lote 02, no
valor de R$1.968.013,10 (um milhão, novecentos e sessenta e oito mil,
treze reais e dez centavos) e Lote 03, no valor de R$ 752.942,64
(setecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois  reais e
sessenta e quatro centavos).
FONTE DE RECURSOS: 00 / 16
DATA DA ASSINATURA: 27 DE JUNHO de 2018.
VIGÊNCIA: DE 27 DE JUNHO DE 2018 A 27 DE JUNHO DE 2019.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias, contados da expedição das
Ordens de Serviços.
Mário Ângelo de Meneses Sousa – Coordenador Geral.

Of. 149
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DO DESENVOLVIMENT O RURAL – SDR

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO
A Secretária do Desenvolvimento Rural - SDR, no uso de suas atribuições
legais, torna público o Convênio abaixo:
Convênio nº: 032/2018
Concedente: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR CNPJ:
06.553.572/0001-84
Convenente: Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí - Piauí CNPJ:
06.554.315/0001-67
Objeto:

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR,
consoante aos dispositivos legais indicados na Instrução Normativa
Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/209, publicado no D.O.E. de 11/
12/2009 e Cláusula do Convênio referenciado acima e com base nas
atribuições estatutárias deste Órgão, RESOLVE:

* O presente Convênio tem por objeto a realização de Apoio a
Recuperação de (46.6 km) de Estradas Vicinais, compreendendo
os seguintes trechos de acesso as Comunidades: Lagoa do
Barro, Altamira, Poço da Cruz, Riacho Espinhos e Lagoa do
Barro/santa fé, todos os Município de Castelo do Piauí, de acordo
com o Plano de Trabalho devidamente aprovado.

* Unidade Orçamentária: 150101
Função: 20
Sub Função: 601
Programa: 22
Projeto / atividade: 2210
Elemento de Despesa 3340.41
Valor  total: R$ 426.665,79 (Quatrocentos vinte seis mil,
seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos)
Concedente: R$ 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais)
Fonte de recurso: 100/116

Signatários: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR, e a Prefeitura
Municipal de Castelo do Piauí- PI
Vigência: 31/12/2019

Of. 759

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO
A Secretária do Desenvolvimento Rural - SDR, no uso de suas atribuições
legais, torna público o Convênio abaixo:
Convênio nº: 02/2018
Concedente: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR CNPJ:
06.553.572/0001-84
Convenente: Prefeitura Municipal de Alagoinha PI
 CNPJ: 07.450.778/0001-41
Objeto:

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR,
consoante aos dispositivos legais indicados na Instrução Normativa
Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/209, publicado no D.O.E. de 11/
12/2009 e Cláusula do Convênio referenciado acima e com base nas
atribuições estatutárias deste Órgão, RESOLVE:

* Apoio a recuperação e manutenção de  (24.760,00m) de estradas
vicinais, atendendo os trechos das Localidades João Ferreira,
Morro da Á, Umburainha e Cupiras de acordo com o Plano de
Trabalho.

* Unidade Orçamentária: 150101
Função: 20
Sub Função: 601
Programa: 22
Projeto / atividade:2210
Elemento de Despesa 3340.41
Valor total: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
Concedente: R$117.600,00 (cento e dezessete mil, e seiscentos
reais)
Fonte de recurso: 100

Participantes: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR, e a Prefeitura
Municipal de Alagoinha PI
Vigência: 22/12/2018

Of. 767

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO
A Secretária do Desenvolvimento Rural - SDR, no uso de suas atribuições
legais, torna público o Convênio abaixo:
Convênio nº: 021/2018
Concedente: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR CNPJ:
06.553.572/0001-84
Convenente: Prefeitura Municipal de Buriti dos Lopes-PI CNPJ:
06.554.455/0001-35;
Objeto:

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR,
consoante aos dispositivos legais indicados na Instrução Normativa
Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/209, publicado no D.O.E. de 11/
12/2009 e Cláusula do Convênio referenciado acima e com base nas
atribuições estatutárias deste Órgão, RESOLVE:

* O presente Convênio tem por objeto a PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPIPEDO,  nas localidades Barra do Longá e Novo
Jatobá, na zona rural do município de Buriti dos Lopes- Piauí, de
acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado.

* Unidade Orçamentária: 150101
Função: 20
Sub Função: 481
Programa: 22
Projeto / atividade:1271
Elemento de Despesa 4440.51
Valor total: R$ 652.983,76 (seiscentos e cinqüenta e dois mil,
novecentos e oitenta e três e setenta e seis centavos)
Concedente: R$ 649.983,76 (seiscentos e quarenta e nove mil,
novecentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos)
Fonte de recurso: 100 / 116

Participantes: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR, e a Prefeitura
Municipal de Buriti dos Lopes-PI
Vigência: 24/05/2019

Of. 773

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO
A Secretária do Desenvolvimento Rural - SDR, no uso de suas atribuições
legais, torna público o Convênio abaixo:
Convênio nº: 020/2018/SDR
Concedente: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR  CNPJ:
06.553.572/0001-84
Convenente: Prefeitura Municipal de Coivaras - PIAUI
 CNPJ: 41.522.335/0001-57
Objeto:

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR,
consoante aos dispositivos legais indicados na Instrução Normativa
Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/209, publicado no D.O.E. de 11/
12/2009 e Cláusula do Convênio referenciado acima e com base nas
atribuições estatutárias deste Órgão, RESOLVE:

* O presente Convênio tem por objeto o APOIO À
RECUPERAÇÃO DE (12.990,00m) DE ESTRADA VICINAL NO
TRECHO: PI 221 AO POVOADO DUVIDOSA NA ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO, de acordo com o plano de trabalho
devidamente aprovado.

* Unidade Orçamentária: 150101
Função: 20
Sub Função: 601
Programa: 22
Projeto / atividade: 2210
Elemento de Despesa 3340.41
Valor  total: R$ R$ 135.604,01 (cento e trinta e cinco mil,
seiscentos e quatro reais e um centavos)
Concedente: 132.891,93 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e
noventa e um reais e noventa e três centavos)
Fonte de recurso: 100/116

Signatários: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR, e a Prefeitura
Municipal de Coivaras -PI
Vigência: 31/12/2018

Of. 777
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO
A Secretária do Desenvolvimento Rural - SDR, no uso de suas atribuições
legais, torna público o Convênio abaixo:
Convênio nº: 011/2018
Concedente: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR CNPJ:
06.553.572/0001-84
Convenente: Prefeitura Municipal de Coivaras Piauí - CNPJ: 41.522.335/
0001-57
Objeto:

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR,
consoante aos dispositivos legais indicados na Instrução Normativa
Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/209, publicado no D.O.E. de 11/
12/2009 e Cláusula do Convênio referenciado acima e com base nas
atribuições estatutárias deste Órgão, RESOLVE:

* O presente Convênio tem por objeto a REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO MA TADOURO PÚBLICO DE COIVARAS,
no estado do Piauí, de acordo com o Plano de Trabalho
devidamente aprovado.

* Unidade Orçamentária: 150101
Função: 20
Sub Função: 602
Programa: 23
Projeto / atividade: 1280
Elemento de Despesa 4440.41
Valor total: R$ 144.433,36 (Cento e quarenta e quatro mil,
quatrocentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos)
Concedente: R$ 140.226,56 (Cento e quarenta mil, duzentos e
vinte seis reais e cinquenta e seis centavos)
Fonte de recurso: 100/116

Signatários:Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR, e a Prefeitura
Municipal de  Coivaras Piauí - PI
Vigência: 01/06/2019

Of. 780

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO
A Secretária do Desenvolvimento Rural - SDR, no uso de suas atribuições
legais, torna público o Convênio abaixo:
Convênio nº: 027/2018/SDR
Concedente: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR  CNPJ:
06.553.572/0001-84
Convenente: Prefeitura Municipal de Francisco Macedo-PI
 CNPJ: 01.612.577/0001-17
Objeto:

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR,
consoante aos dispositivos legais indicados na Instrução Normativa
Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/209, publicado no D.O.E. de 11/
12/2009 e Cláusula do Convênio referenciado acima e com base nas
atribuições estatutárias deste Órgão, RESOLVE:

* O presente Convênio tem por objeto Apoio a recuperação de
estradas vicinais nos trechos: Sede à localidade Alegre, Agreste
à Poço Verde, BR- 316 à localidade Carnaubal no município de
Francisco Macedo, de acordo com o plano de trabalho
devidamente aprovado.

* Unidade Orçamentária: 150101
Função: 20
Sub Função: 601
Programa: 22
Projeto / atividade:2210
Elemento de Despesa 3340.41
Valor total: R$ R$ 100.177,26 (cem mil, cento e setenta e sete
reais e vinte e seis centavos )
Concedente: R$ 98.173,71 (noventa e oito mil, cento e setenta
e três reais e setenta e um centavos)
Fonte de recurso: 100

Signatários: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR, e a Prefeitura
Municipal de Francisco Macedo-PI
Vigência: 31/12/2018

Of. 775

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO
A Secretária do Desenvolvimento Rural - SDR, no uso de suas atribuições
legais, torna público o Convênio abaixo:
Convênio nº: 015/2018/SDR
Concedente: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR  CNPJ:
06.553.572/0001-84
Convenente: Prefeitura Municipal de Marcolandia - PIAUI
 CNPJ: 41.522.269/0001-15
Objeto:

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR,
consoante aos dispositivos legais indicados na Instrução Normativa
Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/209, publicado no D.O.E. de 11/
12/2009 e Cláusula do Convênio referenciado acima e com base nas
atribuições estatutárias deste Órgão, RESOLVE:

* O presente Convênio tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE 04
(quatro) PASSAGENS MOLHADAS, NAS LOCALIDADES
MASSAPÉ E SOCORRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, de
acordo com o plano de trabalho devidamente aprovado.

* Unidade Orçamentária: 150101
Função: 20
Sub Função: 601
Programa: 23
Projeto / atividade: 1210
Elemento de Despesa 4440.41
Valor total: R$ R$ 399.745,53 (trezentos e noventa e nove mil,
setecentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e três centavos)
Concedente: 387.753,17 (trezentos e oitenta e sete mil, setecentos
e cinqüenta e três reais e dezessete centavos)
Fonte de recurso: 100/116

Signatários: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR, e a Prefeitura
Municipal de Marcolandia -PI
Vigência: 31/12/2018

Of. 778

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO
A Secretária do Desenvolvimento Rural - SDR, no uso de suas atribuições
legais, torna público o Convênio abaixo:
Convênio nº: 029/2018
Concedente: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR  CNPJ:
06.553.572/0001-84
Convenente: Prefeitura Municipal de Prata do Piauí
 CNPJ: 06.636.807/0001-00
Objeto:

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR,
consoante aos dispositivos legais indicados na Instrução Normativa
Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/209, publicado no D.O.E. de 11/
12/2009 e Cláusula do Convênio referenciado acima e com base nas
atribuições estatutárias deste Órgão, RESOLVE:

* O presente Convenio tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE UMA
PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE SANTA LUZ,
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PIAUÍ, de
acordo com o plano de trabalho devidamente aprovado.

* Unidade Orçamentária: 150101
Função: 20
Sub Função: 601
Programa: 22
Projeto / atividade:2210
Elemento de Despesa 4440.41
Valor total: R$ R$ 164.105,59 (cento e sessenta e quatro mil e
cento e cinco reais e cinqüenta e nove centavos )
Concedente: R$ 160.164,72 (cento e sessenta mil, cento e
sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos)
Fonte de recurso: 100/116

Signatários: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR, e a Prefeitura
Municipal de Prata do Piauí
Vigência: 22/02/2019

Of. 769
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO
A Secretária do Desenvolvimento Rural - SDR, no uso de suas atribuições
legais, torna público o Convênio abaixo:
Convênio nº: 028/2018/SDR
Concedente: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR  CNPJ:
06.553.572/0001-84
Convenente: Prefeitura Municipal de Santa Rosa - PIAUI
 CNPJ: 41.522.422/0001-11
Objeto:

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR,
consoante aos dispositivos legais indicados na Instrução Normativa
Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/209, publicado no D.O.E. de 11/
12/2009 e Cláusula do Convênio referenciado acima e com base nas
atribuições estatutárias deste Órgão, RESOLVE:

* O presente Convênio tem por objeto a realização de serviços de
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO
SANTANA EM SANTA ROSA DO PIAUI, de acordo com o
plano de trabalho devidamente aprovado.

* Unidade Orçamentária: 150101
Função: 20
Sub Função: 481
Programa: 22
Projeto / atividade: 1271
Elemento de Despesa 4440.41
Valor total: R$ R$ 223.145,18 (duzentos e vinte e três mil,
cento e quarenta e cinco reais e dezoito centavos)
Concedente: 221.145,18 (duzentos e vinte e um mil, cento e
quarenta e cinco reais e dezoito centavos)
Fonte de recurso: 100/116

Signatários: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR, e a Prefeitura
Municipal de Santa Rosa -PI
Vigência: 15/03/2019

Of. 772

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO
A Secretária do Desenvolvimento Rural - SDR, no uso de suas atribuições
legais, torna público o Convênio abaixo:
Convênio nº: 018/2018
Concedente: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR CNPJ:
06.553.572/0001-84
Convenente: Prefeitura Municipal de São José do Divino - PI CNPJ:
41.522.111/0001-45
Objeto:

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR,
consoante aos dispositivos legais indicados na Instrução Normativa
Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/209, publicado no D.O.E. de 11/
12/2009 e Cláusula do Convênio referenciado acima e com base nas
atribuições estatutárias deste Órgão, RESOLVE:
* O presente Convênio tem por objeto CONSTRUÇÃO DE UMA

PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO PIRACURUCA NA ZONA
RURAL DO MUNICIPIO, de acordo com o Plano de Trabalho
devidamente aprovado.

* Unidade Orçamentária: 150101
Função: 20
Sub Função: 608
Programa: 22
Projeto / atividade:2210
Elemento de Despesa 4440.41
Valor total: R$ 514.889,56 quinhentos e quatorze mil, oitocentos
e oitenta e nove  reais e cinqüenta e seis centavos)
Concedente: R$ 506.514,96 (quinhentos e seis mil, quinhentos
e quatorze reais e noventa e seis centavos) Fonte de recurso:
100/116

Participantes: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR, e a Prefeitura
Municipal de São José do Divino - PI
Vigência: 31/12/2019

Of. 774

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO
A Secretária do Desenvolvimento Rural - SDR, no uso de suas atribuições
legais, torna público o Convênio abaixo:
Convênio nº: 026/2018
Concedente: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR CNPJ:
06.553.572/0001-84
Convenente: Prefeitura Municipal de INHUMA  - PI
 CNPJ: 06.553.739/0001-07
Objeto:

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR,
consoante aos dispositivos legais indicados na Instrução Normativa
Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/209, publicado no D.O.E. de 11/
12/2009 e Cláusula do Convênio referenciado acima e com base nas
atribuições estatutárias deste Órgão, RESOLVE:

* RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE INHUMA,  de acordo com o Plano de
Trabalho devidamente aprovado.

* Unidade Orçamentária: 150101
Função: 20
Sub Função: 601
Programa: 22
Projeto / atividade: 2210
Elemento de Despesa 3340.41
Valor total: R$ 122.368,60 (cento e vinte e dois mil, trezentos e
sessenta e oito reais e sessenta centavos)
Concedente: R$ 119.921,23  (cento e dezenove mil, novecentos
e vinte e um reais e vinte três centavos)
Fonte de recurso: 100

Signatários: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR, e a Prefeitura
Municipal de Inhuma - PI
Vigência: 22/12/2018

Of. 766

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO
A Secretária do Desenvolvimento Rural - SDR, no uso de suas atribuições
legais, torna público o Convênio abaixo:
Convênio nº: 025/2018
Concedente: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR CNPJ:
06.553.572/0001-84
Convenente: Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita CNPJ: 01.612.599/
0001-87
Objeto:

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR,
consoante aos dispositivos legais indicados na Instrução Normativa
Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/209, publicado no D.O.E. de 11/
12/2009 e Cláusula do Convênio referenciado acima e com base nas
atribuições estatutárias deste Órgão, RESOLVE:

* O presente Convênio tem por objeto construção e recuperação
de estradas vicinais na zona rural do Município, de acordo com
o Plano de Trabalho devidamente aprovado.

* Unidade Orçamentária: 150101
Função: 20
Sub Função: 601
Programa: 22
Projeto / atividade:2210
Elemento de Despesa 3340.41
Valor total: R$ 150.113,84 (cento e cinqüenta mil, cento e treze
reais e oitenta e quatro centavos)
Concedente: R$ 147.111,56 (cento e quarenta e sete mil, cento e
onze reais e cinqüenta e seis centavos)
Fonte de recurso: 100

Participantes: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR, e a Prefeitura
Municipal de Nova Santa Rita
Vigência: 31/12/2019

Of. 776
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO
A Secretária do Desenvolvimento Rural - SDR, no uso de suas atribuições
legais, torna público o Convênio abaixo:
Convênio nº: 004/2018
Concedente: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR CNPJ:
06.553.572/0001-84
Convenente: Prefeitura Municipal de Jacobina do Piauí - Piauí CNPJ:
41.522.368/0001-05
Objeto:

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR,
consoante aos dispositivos legais indicados na Instrução Normativa
Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/209, publicado no D.O.E. de 11/
12/2009 e Cláusula do Convênio referenciado acima e com base nas
atribuições estatutárias deste Órgão, RESOLVE:

ü O presente Convênio tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE
PASSAGEM MOLHADA  NO MUNICÍPIO DE JACOBINA  DO
PIAUÍ NO ESTADO DO PIAUÍ, no estado do Piauí, de acordo
com o Plano de Trabalho devidamente aprovado.

ü Unidade Orçamentária: 150101
Função: 20
Sub Função: 601
Programa: 22
Projeto / atividade: 2210
Elemento de Despesa 4440.41
Valor total: R$ 100.000,00(Cem mil reais)
Concedente: R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais)
Fonte de recurso: 100

Signatários:Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR, e a Prefeitura
Municipal de Jacobina do Piauí- PI
Vigência: 31/12/2018

Of. 770

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO
A Secretária do Desenvolvimento Rural - SDR, no uso de suas atribuições
legais, torna público o Convênio abaixo:
Convênio nº: 031/2018
Concedente: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR CNPJ:
06.553.572/0001-84
Convenente: Prefeitura Municipal de São João do Arraial- Piauí CNPJ:
01.612.609/0001-84
Objeto:

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR,
consoante aos dispositivos legais indicados na Instrução Normativa
Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/209, publicado no D.O.E. de 11/
12/2009 e Cláusula do Convênio referenciado acima e com base nas
atribuições estatutárias deste Órgão, RESOLVE:

ü O presente Convênio tem por objeto o APOIO A
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, no estado do Piauí, de acordo
com o Plano de Trabalho devidamente aprovado.

ü Unidade Orçamentária: 150101
Função: 20
Sub Função: 601
Programa: 22
Projeto / atividade: 2210
Elemento de Despesa 3340.41
Valor total: R$ 157.613,18 (Cento e cinquenta e sete mil,
seiscentos e treze reais e dezoito centavos)
Concedente: R$ 149.732,52 (Cento e quarenta e nove mil,
setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos)
Fonte de recurso: 100

Signatários:Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR, e a Prefeitura
Municipal de São João do Arraial - PI
Vigência: 31/12/2019

Of. 779

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO
A Secretária do Desenvolvimento Rural - SDR, no uso de suas atribuições
legais, torna público o Convênio abaixo:
Convênio nº: 019/2018
Concedente: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR CNPJ:
06.553.572/0001-84
Convenente: Prefeitura Municipal de São José do Divino - Piauí CNPJ:
41.522.111/001-45
Objeto:

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR,
consoante aos dispositivos legais indicados na Instrução Normativa
Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/209, publicado no D.O.E. de 11/
12/2009 e Cláusula do Convênio referenciado acima e com base nas
atribuições estatutárias deste Órgão, RESOLVE:

ü O presente Convênio tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE UMA
PONTE SOBRE O RIACHO DOS PINNHEIROS NA ZONA
RURAL DO MUNICIPIO , no estado do Piauí, de acordo com o
Plano de Trabalho devidamente aprovado.

ü Unidade Orçamentária: 150101
Função: 20
Sub Função: 608
Programa: 22
Projeto / atividade: 2210
Elemento de Despesa 4440.41
Valor total: R$ 576.084,79 (Quinhentos e setenta e seis mil,
oitenta e quarto reais, e setenta e nove centavos)
Concedente: R$ 566.905,29 (Quinhentos e sessenta e seis mil,
novecentos e cinco reais, e vinte e nove centavos)
Fonte de recurso: 100/116

Signatários:Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR, e a Prefeitura
Municipal de São José do Divino Piauí - PI
Vigência: 31/12/2019

Of. 768

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO
A Secretária do Desenvolvimento Rural - SDR, no uso de suas atribuições
legais, torna público o Convênio abaixo:
Convênio nº: 030/2018
Concedente: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR CNPJ:
06.553.572/0001-84
Convenente: Prefeitura Municipal de Santa Rosa - Piauí CNPJ: 41.522.244/
0001-11
Objeto:

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR,
consoante aos dispositivos legais indicados na Instrução Normativa
Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/209, publicado no D.O.E. de 11/
12/2009 e Cláusula do Convênio referenciado acima e com base nas
atribuições estatutárias deste Órgão, RESOLVE:

ü O presente Convênio tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE
MATADOURO PÚBLICO MUNICIP AL DE SANTA ROSA DO
PIAUÍ, no estado do Piauí, de acordo com o Plano de Trabalho
devidamente aprovado.

ü Unidade Orçamentária: 150101
Função: 20
Sub Função: 602
Programa: 23
Projeto / atividade: 1280
Elemento de Despesa 4440.41
Valor total: R$ 286.330,75 (Duzentos e oitenta e seis mil,
trezentos e trinta reais e setenta e cinco centavos)
Concedente: R$ 280.716,49 (Duzentos e oitenta mil, setecentos
e dezesseis reais e quarenta e nove centavos)
Fonte de recurso: 100

Signatários: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR, e a Prefeitura
Municipal de Santa Rosa - PI
Vigência: 20/01/2019

Of. 771
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA
 CARTA CONVITE RELANÇAMENT O

N° 002/2018

CARTA CONVITE RELANÇAMENT O Nº 002
/2018 – Data da Sessão: 12/06/2018
Interessado: Secretaria de Desenvolvimento Rural./PI
PROCESSO ADMISNITRATIVO: AA.014.1.001424/18-39
Ato: HOMOLOGAÇÃO do resultado do Processo Licitatório Carta
Convite Relançamento nº 002/2018, que tem como objeto: a contratação
de pessoa jurídica especializada para Construção de uma passagem
molhada na localidade Tambaqui e uma passagem molhada na localidade
Sumaré, zona rural de Nazária/PI. Tendo como vencedora a empresa:
José Hudson Ferreira Barros Júnior Eirele Construtora Realiza Ltda.,
com CNPJ-27.545.925/0001-74 com valor de R$ 126.159,43(cento e
vinte e seis mil cento e cinqüenta e nove reais e quarenta e três centavos).
Assinatura: 27/06/2018.

Of. 250

Of. 174
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DAS CIDADES

EXTRATO 4º TERMO ADITIV O
AO CONTRATO Nº 010/2016

Processo Administrativo nº.: AA.310.1.001927/17 - 95. ESPÉCIE: 4º
Termo Aditivo, prorrogação de prazo de vigência ao Contrato nº. 010/
2016, celebrado entre a Secretaria das Cidades CNPJ: 08.767.094/0001-30
e a empresa Mutual – Serviços de Limpeza em Prédios e Domicílios Ltda.
CNPJ: 10.659.927/0001-91. OBJETO: Aditivo de prorrogação de prazo
de vigência. PRAZOS: Execução – 12 meses; Vigência 01/04/2019.
ORÇAMENTO/RECURSO: PA – 22141; ND - 339037; FR 00.    DATA DA
ASSINATURA: 01/04/2018. SIGNATÁRIOS: Fábio Henrique Mendonça
Xavier de Oliveira – Secid. Maria Elizabeth Bastos Veras - Mutual –
Serviços de Limpeza em Prédios e Domicílios Ltda

EXTRATO 4º TERMO ADITIV O
AO CONTRATO Nº 014/2016

Processo Administrativo nº: AA.310.1.000088/18 -21, ESPÉCIE: 4º Termo
Aditivo, Prorrogação de prazo de vigência ao Contrato nº. 014/2016,
celebrado entre a Secretaria das Cidades CNPJ: 08.767.094/0001-30 e a
empresa Mutual – Serviços de Limpeza Em Prédios e Domicílios Ltda.
CNPJ: 10.659.927/0001-91. OBJETO: Aditivo de prorrogação de prazo
de. vigência. PRAZOS: Execução – 12 meses; Vigência 25/05/2018.
ORÇAMENT O/RECURSO: PA – 2141; ND - 339037; FR 00.    DATA DA
ASSINATURA : 25/05/2017. SIGNATÁRIOS : Gustavo Henrique
Mendonça Xavier de Oliveira – Secid. Maria Elizabeth Bastos Veras -
Mutual–Serviços de Limpeza em Prédios e Domicílios Ltda.

EXTRATO 3º TERMO ADITIV O
AO CONTRATO Nº 015/2016

PROCESSO ADMINISTRA TIV O Nº: AA.310.1.000156/18-07, ESPÉCIE:
3º Termo Aditivo de Prorrogação de prazo de vigência ao Contrato nº.
015/2016, celebrado entre a Secretaria das Cidades CNPJ: 08.767.094/
0001-30, e a empresa Servfaz Serviços de Mão de Obra Ltda. CNPJ:
10.013.974/0001-63. OBJETO:  Aditivo de Prorrogação de prazo de.
vigência. PRAZOS: Execução – 12 meses; Vigência 25/05/2019.
ORÇAMENT O/RECURSO: PA – 2141; ND - 339037; FR 00.    DATA DA
ASSINATURA : 25/05/2018. SIGNATÁRIOS : Gustavo Henrique
Mendonça Xavier de Oliveira – Secid. Daniela Roberta Duarte da Cunha
- Servfaz Serviços de Mão de Obra Ltda.

EXTRATO 3º TERMO ADITIV O
AO CONTRATO Nº 017/2016

PROCESSO ADMINISTRA TIV O Nº: AA.310.1.000157/18 - 07,
ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo de Prorrogação de prazo de vigência ao
Contrato nº. 017/2016, celebrado entre a Secretaria das Cidades CNPJ n°
08.767.094/0001-30, e a empresa Servfaz Serviços de Mão de Obra Ltda.
Cnpj: 10.013.974/0001-63. OBJETO: Aditivo de Prorrogação de prazo
de. vigência. PRAZOS: Execução – 12 meses; Vigência 03/05/2018.
ORÇAMENT O/RECURSO: PA – 2141; ND - 339037; FR 00.    DATA DA
ASSINATURA : 03/05/2017. SIGNATÁRIOS : Gustavo Henrique
Mendonça Xavier de Oliveira – Secid. Daniela Roberta Duarte da Cunha
- Servfaz Serviços de Mão De Obra Ltda.

EXTRATO 4º TERMO ADITIV O
AO CONTRATO Nº 018/2016

PROCESSO ADMINISTRA TIV O Nº: AA.310.1.0003158/18 - 10.
ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo de Prorrogação de prazo de vigência ao
Contrato nº. 018/2016, celebrado entre a Secretaria das Cidades CNPJ n°
08.767.094/0001-30, e a empresa Servfaz Serviços de Mão de Obra Ltda.
CNPJ: 10.013.974/0001-63. OBJETO: Aditivo de Prorrogação de prazo
de. vigência. PRAZOS: Execução – 12 meses; Vigência 03/05/2018.
ORÇAMENT O/RECURSO: PA – 2141; ND – 33.90.37; FR 00.    DATA
DA ASSINATURA : 03/052017. SIGNATÁRIOS : Gustavo Henrique
Mendonça Xavier de Oliveira – Secid. Daniela Roberta Duarte da Cunha
- Servfaz Serviços de Mão De Obra Ltda.
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRA TIV O Nº 455/2018- PMP/
PI. VINCULAÇÃO:  PROCESSO ADMINISTRATIVO 12980/2018-PMP/
PI; ATO:  CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 455/2018- PMP/PI;
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Parnaíba-PI, através da
Secretária de Infraestrutura, Habitação e Regularização Fundiária;
CONTRATADO(A):  R. MELO CONSTRUTORA LTDA; CNPJ:
01.857.346/0001-73;OBJETO: Contratação de empresa para elaboração
de projeto estrutural e execução da obra do centro de reservação, no
município de Parnaíba-PI; LICIT AÇÃO: Concorrência nº 04/2018 art. 45,§
1° inc. I, da Lei de 8.666/93; VALOR GLOBAL : R$ 3.312.942,70 (três
milhões, trezentos e doze mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta
centavos);DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : Projeto/Atividade: 1198;
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.91; Fonte de Recurso: 940/110/
000;VIGÊNCIA: 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias da data do
recebimento da Ordem de Serviços; DATA DA ASSINATURA: 27/06/
2018; INFORMAÇÕES: Central de Licitações e Contratos
Administrativos - CLCA/PMP/PI.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRA TIV O Nº 456/2018- PMP/
PI- VINCULAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO 15775/2018 - PMP/
PI; ATO:  CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 456/2018- PMP/PI;
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Parnaíba-PI, através da
Secretária de Infraestrutura, Habitação e Regularização Fundiária;
CONTRATADO (A):  CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA; CNPJ:
02.528.908/0001-06; OBJETO: Contratação de empresa de engenharia
especializada na execução de obras de recapeamento e pavimentação
asfáltica em avenidas e ruas dos bairros do município de Parnaíba-PI,
conforme o projeto elaborado pela Prefeitura Municipal de Parnaíba e
seus anexos, através da Secretaria de Infraestrutura, Habitação e
Regularização Fundiária; LICIT AÇÃO: Concorrência nº 05/2018 art. 45,§
1° inc. I, da Lei de 8.666/93; VALOR GLOBAL:  R$ 1.965.617,16 (um
milhão, novecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e
dezesseis centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Projeto/Atividade:
1098; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.91; Fonte de recurso: 940/110/000 e
001/100/000; VIGÊNCIA: 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias da data
do recebimento da Ordem de Serviços; DATA DA ASSINATURA: 29/06/
2018; INFORMAÇÕES: Central de Licitações e Contratos
Administrativos - CLCA/PMP/PI.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRA TIV O Nº 457/2018- PMP/
PI-VINCULAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO 15775/2018 - PMP/
PI; ATO:  CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 457/2018- PMP/PI;
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Parnaíba-PI, através da
Secretária de Infraestrutura, Habitação e Regularização Fundiária;
CONTRATADO (A): MAXIGLOBAL  SERVIÇOS PAVIMENTAÇÕES E
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP; CNPJ: 17.410.079/0001-21; OBJETO:
Contratação de empresa de engenharia especializada na execução de
obras de recapeamento e pavimentação asfáltica em avenidas e ruas dos
bairros do município de Parnaíba-PI, conforme o projeto elaborado pela
Prefeitura Municipal de Parnaíba e seus anexos, através da Secretaria de
Infraestrutura, Habitação e Regularização Fundiária; LICIT AÇÃO:
Concorrência nº 05/2018 art. 45,§ 1° inc. I, da Lei de 8.666/93; VALOR
GLOBAL:  R$ 5.850.177,14 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil,
cento e setenta e sete reais e quatorze centavos); DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:  Projeto/Atividade: 1098; Elemento de Despesa:
4.4.90.51.91; Fonte de recurso: 940/110/000 e 001/100/000; VIGÊNCIA:
405 (quatrocentos e cinco) dias da data do recebimento da Ordem de
Serviços; DATA DA ASSINATURA: 29/06/2018; INFORMAÇÕES:
Central de Licitações e Contratos Administrativos - CLCA/PMP/PI.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRA TIV O Nº 458/2018- PMP/PI.
VINCULAÇÃO:  PROCESSO ADMINISTRATIVO 16144/2018-PMP/PI;
ATO:  CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 458/2018- PMP/PI;
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Parnaíba-PI, através da Secretária
de Infraestrutura, Habitação e Regularização Fundiária; CONTRATADO
(A):  MAXIGLOBAL  SERVIÇOS PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES
LTDA – EPP; CNPJ: 17.410.079/0001-21; OBJETO: Contratação de empresa
de engenharia especializada na execução de obra de recapeamento e
pavimentação asfáltica na avenida Dr. João silva filho, no trecho
compreendido entre a Avenida 09 de outubro à Lagoa do Portinho, conforme
planilhas orçamentarias e projeto em anexo, no município de Parnaíba-PI,
através da Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Regularização Fundiária;
LICIT AÇÃO: Concorrência nº 06/2018 art. 45,§ 1° inc. I, da Lei de 8.666/93;
VALOR GLOBAL : R$ 1.766.030,05 (um milhão, setecentos sessenta e seis
mil, trinta reais e cinco centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : Projeto/
Atividade: 1098; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.91; Fonte de recurso: 940/
110/000 e 001/100/000; VIGÊNCIA: 165 (cento e sessenta e cinco) dias da
data do recebimento da Ordem de Serviços; DATA DA ASSINATURA: 03/
07/2018; INFORMAÇÕES: Central de Licitações e Contratos
Administrativos - CLCA/PMP/PI.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 33/2017 .
Processo administrativo Nº AA.013.1.000509/16-90
Nome do Contratante: Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí.
CNPJ do Contratante: 06.553.531/0001-98
Nome do Contratado: ROCHA EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EIRELLI.
CNPJ do Contratado: 18.779.873/0001-00.
Resumo do Objeto do Aditivo: Constitui objeto do presente Termo Aditivo
a prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, expirando
em 28/08/2018, a contar da data da assinatura deste instrumento.
Data de Assinatura do Aditivo: 29 de junho de 2018.
Signatários do contrato: Pela Contratante: Deusval Lacerda de Moraes
 e Pela Contratada: Edy Carlos Rocha Aguiar.

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 34/2017 .
Processo administrativo Nº AA.013.1.000533/16-31.
Nome do Contratante: Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí.
CNPJ do Contratante: 06.553.531/0001-98
Nome do Contratado: BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME.
CNPJ do Contratado: 10.470.695/0001-29.
Resumo do Objeto do Aditivo: Constitui objeto do presente Termo Aditivo
a prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, expirando
em 10/08/2018, a contar da data da assinatura deste instrumento.
Data de Assinatura do Aditivo: 11 de junho de 2018.
Signatários do contrato: Pela Contratante: Deusval Lacerda de Moraes
 e Pela Contratada: Alexandre Cardoso Brandão.

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 40/2017
Processo administrativo Nº AA.013.1.000073/16-80.
Nome do Contratante: Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí.
CNPJ do Contratante: 06.553.531/0001-98
Nome do Contratado: CONSTRUTORA COSTA E MOURA LTDA-ME.
CNPJ do Contratado: 21.952.147/0001-51.
Resumo do Objeto do Aditivo: Constitui objeto do presente Termo Aditivo
a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, expirando
em 03/09/2018, a contar da data da assinatura deste instrumento.
Data de Assinatura do Aditivo: 03 de julho de 2018.
Signatários do contrato: Pela Contratante: Deusval Lacerda de Moraes
 e Pela Contratada: Marllo Anderson Costa Pereira.

Deusval Lacerda de Moraes
Secretario de Estado da Infraestrutura do Piauí-SEINFRA/PI

Of. 482

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRANS

EXTRATO DE CONTRATO

ATO: CONTRATO Nº 38//2018 – SETRANS/PI
CONTRATANTE:  Secretaria de Estado dos Transportes do Piauí –
SETRANS-PI (CNPJ nº 08.809.355/0001-38).
CONTRATADA: CONSTRUTOA SANTA INÊS LTDA (CNPJ nº
02.258.908/0001-06).
OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (C.B.U.Q) EM DIVERSAS RUAS  NA ZONA
URBANA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI COM 44.068,00M².
LICIT AÇÃO: CONCORRENCIA PÚBLICA nº 01/2018.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : R$ 3.105.195,85 Classificação
Orçamentária: 46.101.26.782.0020.1169, Natureza da Despesa 44.90.51 e
FR –100
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 (quatro) meses.
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 31/12/2018.
DATA DE ASSINATURA: 02/07/2018.
ASSINAM: Guilhermano Pires Ferreira Corrêa, pela Contratante, e Getúlio
Alves de Carvalho, pela Contratada.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-HOMOLOGO  o resultado do
procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA 06/2018, para
que a adjudicação nele referida produza seus jurídicos e legais efeitos.
Seja dada ciência aos interessados, observadas as prescrições legais
pertinentes, nos termos da discriminação abaixo: OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA
NA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA NA AVENIDA DR. JOÃO SILVA FILHO, NO TRECHO
COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA 09 DE OUTUBRO À LAGOA DO
PORTINHO, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E PROJETO
EM ANEXO, NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. MAXIGLOBAL  SERVIÇOS
PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA–EPP CNPJ: 17.410.079/
0001-21 VALOR GLOBAL TOTAL: R$ 1.766.030,05(um milhão, setecentos
e sessenta e seis mil, trinta reais e cinco centavos). Parnaíba(PI), 02 de
julho de 2018. MARIA DAS GRAÇAS DE MORAES SOUZA NUNES
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

P. P. 23933

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABIT AÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PREFEITURA MUNICIP AL DE PARNAÍBA  - PI

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 06/2018

HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório na modalidade
Concorrência 06/2018, para que a adjudicação nele referida produza seus
jurídicos e legais efeitos. Seja dada ciência aos interessados, observadas
as prescrições legais pertinentes, nos termos da discriminação abaixo:
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada na execução
de obra de recapeamento e pavimentação asfáltica na Avenida Dr. João
Silva Filho, no trecho compreendido entre a Avenida 09 de Outubro à
Lagoa do Portinho, conforme Planilhas Orçamentárias e projeto em anexo,
no município de Parnaíba-PI, através da Secretaria de Infraestrutura,
Habitação e Regularização Fundiária. Maxiglobal Serviços Pavimentações
e Construções ltda - EPP CNPJ 17.410.079/0001-21. Valor Global Total: R$
1.766.030,05 (um milhão setecentos e sessenta e seis mil trinta reais e
cinco centavos).

Parnaíba (PI), 02 de julho de 2018.

MARIA DAS GRAÇAS DE MORAES SOUZA NUNES
Secretária de infraestrutura, habitação e regularização fundiária.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo Nº 458/2018 - PMP/PI. Vinculação: Processo
Administrativo 16144/2018-PMP/PI; Ato: Contrato Administrativo Nº 458/
2018 - PMP/PI; Contratante: Prefeitura Municipal de Parnaíba-PI, através
da Secretária de Infraestrutura, Habitação e Regularização Fundiária;
Contratado (a): Maxiglobal Serviços Pavimentações e Construções LTDA
- EPP; CNPJ: 17.410.079/0001-21; OBJETO: Contratação de empresa de
engenharia especializada na execução de obras de recapeamento e
pavimentação asfáltica em avenidas e ruas dos bairros do município de
Parnaíba-PI, conforme o projeto elaborado pela Prefeitura Municipal de
Parnaíba e seus anexos, através da Secretaria de Infraestrutura, Habitação
e Regularização Fundiária; Licitação: Concorrência nº 06/2018 art. 45,§ 1°
inc. I, da Lei de 8.666/93; Valor Global: R$ 1.766.030,05 (um milhão,
setecentos sessenta e seis mil, trinta reais e cinco centavos); Dotação
Orçamentária: Projeto/Atividade: 1098; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.91;
Fonte de recurso: 940/110/000 e 001/100/000; Vigência: 165 (cento e
sessenta e cinco) dias da data do recebimento da Ordem de Serviços;
Data da assinatura: 03/07/2018; Informações: Central de Licitações e
Contratos Administrativos - CLCA/PMP/PI.

P. P. 23935

OUTROS

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSEHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA  COMPANHIA  DE TERMINAIS
ALFANDEGADOS DO PIAUÍ – PORTO PI

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia de
Terminais Alfandegados do Piauí – Porto PI, no uso de suas atribuições
legais, convoca o Conselho de Administração desta empresa, para uma
Reunião a se realizar na Av. Industrial Gil Martins, 1810 4º andar, Bairro
Redenção – CEP-64.016-882 Teresina – Piauí – Brasil, Sede da FIEPI, às
11h00min do dia 09 de julho de 2018, para deliberar sobre o seguinte:
1 – Aprovação da Direx 08 atendendo a Aplicação da Lei 13.303/16 na
Companhia Porto-PI;
2 – Outras deliberações do interesse da companhia.

Teresina (PI), 03 de julho de 2018

IGOR LEONAM PINHEIRO NERI
Presidente do Conselho de Administração

Of. 042
3-1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
COMPANHIA  DE TERMINAIS ALFANDEGADOS DO PIAUÍ – PORTO PI

EDITAL

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SEINFRA, CNPJ
06.553.531/0001-98, Torna público que solicitou à Secretaria Municipal
do Meio Ambiente de Teresina-PI– SEMAM TERESINA, a Renovação
da Licença de Instalação (L.I) Nº 195/17 referente à Execução dos Serviços
de Duplicação em Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Balão da Usina
Santana (BR-343)/Povoado Usina Santana, Est. 670, Lote B,Teresina-
PI,com 10,36km de Extensão.
Publique-se

Teresina (PI), 03 de Julho de 2018.

DEUSVAL LACERDA DE MORAES
SECRETÁRIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO PIAUÍ

Of. 480

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SEINFRA

P. P. 23931

TRANSCOL – TRANSPORTE COLETIVO LTDA torna público que
requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR,
a L.O. Licença de Operação, para transporte de óleo diesel em Teresina
Foi determinado estudo de impacto ambiental e/ou não foi determinado
estudo de impacto ambiental.

P. P. 23932
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AGROPECUÁRIA LAVORO LTDA, CNPJ n.° 09.614.350/0001-12, torna
público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
– SEMAR, Autorização de Desmate, Licença Prévia e Licença de
Instalação de 700 ha de atividade agrícola a ser realizada na Fazenda São
Bento, Município de Antônio Almeida-PI.

SÉRGIO LUIZ BORTOLOZZO JÚNIOR,  CPF n.°921.615.613-91,
Fazendas Gironda I e III, torna público que requereu a Secretaria de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, a Mudança de Titularidade
das fazendas hoje denominadas Lavoro de X a XVIII para Agropecuária
Lavoro Ltda, CNPJ 09.614.350/0001-12, da atividade  de cultivo de grãos,
algodão herbáceo e criação de frango de corte no Município de Antônio
Almeida-PI.

MINERAÇÃO GRAUNA  LTDA, CNPJ n.° 63.517.098/0001-79, torna
público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
– SEMAR, a Renovação da Licença de Operação n° 4458/15 da atividade
de extração e beneficiamento de calcário, a ser realizada no Município de
Antônio Almeida-PI.

P. P. 23934

DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUÍ
DETRAN-PI.

AVISO DO EDITAL DE LEILÃO. EDITAL 016/2018.  DETRAN - PI. DATA:
19.07.2018, às 10 Horas. VIP Leilões Gestão e Logística Ltda, inscrita no
CNPJ sob o nº 08.187.134/0004-18, na condição de Terceirizada de Serviços
de Remoção, Guarda e Alienação de Veículos Apreendidos em Operações
de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito Do Piauí, torna público,
para o conhecimento dos interessados, com fundamento na Lei Federal
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que institui normas para Licitações e
contratos da Administração Pública, Lei Federal nº 6.575, de 30 de setembro
de 1978, que dispõe sobre o depósito e venda de veículos removidos,
apreendidos e retidos, em todo o Território Nacional pelas autoridades
de trânsito, Lei Federal nº 9.503/97, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro - CTB no seu Art.º. 328, Alterado pela Lei
nº 13.160 de 25.08.2015, Resolução 623/16 do CONTRAN, Lei Federal nº
8.722, de 27 de outubro de 1993, que torna obrigatório a baixa de veículo
vendida como sucata, Decreto Federal n° 21.981/32 que regula a realização
de leilões públicos no país, e em conformidade com as demais normas e
regulamentações infra legais atinentes à espécie, que fará realizar, por
intermédio do Leiloeiro Oficial do Estado do Piauí, Sr. ERICO SOBRAL
SOARES, Matrícula 15/15-JUCEPI, Leilão Público, do tipo maior lance,
para a alienação de veículos na condição de RECUPERAVEIS apreendidos
e removidos nas operações de trânsito promovidas/realizadas pelo
DETRAN-PI e não recuperados por seus proprietários nos prazos e formas
legais. O leilão acontecerá de forma “Presencial e Eletrônica”, no dia 19
de julho de 2018, às 10 horas, pregão eletrônico transmitido e acessado
via Login e senha no site www.vipleiloes.com.br. Os interessados em
participar deverão visitar os lotes nos cinco (CINCO) dias anteriores à
realização do leilão, nos locais e horários informados no Anexo Único do
Edital de Leilão nº 016/2018- DETRAN-PI, que se encontra disponível
para retirada gratuita pelos interessados no local do Leilão, no site do
DETRAN-PI (www.detran.pi.gov.br) e no site do Leiloeiro Oficial
(www.vipleiloes.com.br). Mais informações poderão ser obtidas também
no local do leilão ou ainda pelos telefones (86) 3301-5000 e 3232-3480.

Teresina, 04 de julho de 2018.

Carlos Alberto Cordeiro
Presidente da Comissão de Leilão

DETRAN-PI
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ATA DE CONCLUSÃO DO
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM 2018

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de 2018, na sala da

Divisão Pedagógica do Centro de Educação Profissional da Polícia Militar

do Piauí - CEP, reunidos o Ten. Cel. PM JOSUÉ CESÁRIO SÁ JÚNIOR  –

Diretor do Centro de Educação Profissional, Ten. Cel PM EDUARDO
ALBERTO MAIA GOMES – Coordenador de Formação Profissional do
CEP, Ten. Cel. PM ANTONIO PACÍFICO  DE CASTRO NETO -

Comandante do 2º Batalhão Policial Militar (2º BPM), Ten. Cel PM

EDWALDO VIANA  LIMA - Comandante do 4º Batalhão Policial Militar

(4º BPM), Cap PM MARINALDA  MARIA DE DEUS ALVES – Chefe da

Divisão Pedagógica do Centro de Educação Profissional, comigo, 1ª Ten.

PM ROSA DE RESENDE CARVALHO – Chefe do Setor Técnico de
Ensino, sob a presidência do primeiro, deu-se início às 07h30min a lavratura

da presente Ata de encerramento do Curso de Formação de Soldados

PM-2018, realizado no Centro de Educação Profissional da Policia Militar

do Piauí (Teresina-PI) e nas Unidades Pólos que funcionaram no 2º

Batalhão Policial Militar-2º BPM (Parnaíba - PI) e no 4º Batalhão Policial

Militar-4º BPM (Picos – PI), no período de 08 de janeiro de 2018 a 25 de
junho do ano de 2018, possuindo o curso uma carga horária total de 910

(novecentas e dez) horas aulas.

O Centro de Educação Profissional da Policia Militar do Piauí, órgão de

ensino da Corporação, encarregado da execução dos cursos profissionais

de formação, graduação, pós-graduação, capacitação, adaptação,
aperfeiçoamento, extensão, habilitação e outros cursos afins da Polícia

Militar, reconhece que durante a realização do CURSO DE FORMAÇÃO
DE SOLDADO PM 2018 foram apresentados nos Pólos e distribuídos

342 (trezentos e quarenta e dois) alunos, conforme discriminação e

documentação abaixo:

No Centro de Educação Profissional em Teresina, foram apresentados
223 (duzentos e vinte e três) alunos para frequentarem o Curso de

Formação de Soldados PM 2018, publicados nos Boletins Internos do

CEP nº 008 de 11 de janeiro de 2018 e  nº 011 de 16 de janeiro de 2018.

Sendo que deste universo 13 (treze) alunos foram desligados, e 01 (uma)

aluna não se apresentou para freqüentar o curso, Aluna ANA
GABRIELLA MOREIRA DE MOURA, RG 2.427.138, conforme Boletim

Interno nº 009 de 12 de janeiro de 2018,  e 01 (um) aluno foi transferido

para o pólo de Picos-PI, a fim de cursar a disciplina pendente de

Gerenciamento de Crises, em cumprimento a decisão judicial, Aluno

KLEBER ALLYSON SILVA SOBRAL, RG 10.13677-17, conforme Ofício nº

075/DEIP/PMPI/2018, de 07 de março de 2018. Assim, neste Pólo
concluíram o Curso 208 (duzentos e oito) alunos.

No Pólo de Parnaíba – PI (2º BPM) foram apresentados 32 (trinta e dois)

alunos, conforme      Boletim Interno do 4º Batalhão Policial Militar nº 006

de 11 de janeiro de 2018. Deste universo 01 (um) aluno não se apresentou

para freqüentar o curso, Aluno LUCIANO WAGNER MORAIS SILVA,

RG 2.262.709, nº de inscrição 9563, de acordo com Boletim Interno nº 007
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de 15 de janeiro de 2018. Assim, neste Pólo concluíram o Curso 31 (trinta
e um) alunos.
No Pólo de Picos – PI (4º BPM) foram apresentados 87 (oitenta e sete)

alunos, conforme      Boletim Internos do 4º Batalhão Policial Militar nº 006
de 09 de janeiro de 2018. Deste universo 01 (um) aluno não se apresentou

para cursar, Aluno EVERTON CHARLES MENDES LIMA, RG 2.097.120
SSP-PI, e um aluno solicitou trancamento de matrícula conforme previsto

no art. 71 do Decreto nº 11.333 de 12 de março de 2004 (Regimento Interno
do CFAP), aluno JOSUER SARAIVA E SILVA JUNIOR, RG 3.132.101,

requerimento deferido e publicado no Boletim Interno do 4º Batalhão
Policial Militar nº 083 de 07 de maio de 2018. Nesse Pólo, 85 (oitenta e

cinco) alunos concluíram o curso.
Assim, 324 (trezentos e vinte e quatro) alunos concluíram o Curso de
Formação de Soldados PM (CFSD/2018) com aproveitamento físico e
intelectual, os quais foram classificados por mérito intelectual, avaliados

em função das notas de aprovação nas diversas disciplinas do curso,
conforme art. 88 e 89 do Decreto Estadual n° 11.333, de 12 de março de

2004 (Regimento Interno do CFAP), chegando-se ao seguinte resultado:
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