
1

Diário Oficial

Teresina(PI), Segunda-feira, 10 de setembro de 2018 • Nº 169
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PORTARIAS  E RESOLUÇÕES

PORTARIA  DDPR Nº 168/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO o atestado médico apresentado pela Dra. Priscila
Poegere Rodrigues da Silva, titular da Defensoria Pública de
Paulistana-PI;
CONSIDERANDO a Portaria nº 063/2018-CGDPE que concede 01
(um) dia de folga compensatória a Dra. Karolyne Duarte Chaves
Ellery Barreira, titular da Defensoria Pública de Simões-PI, em razão
do Plantão Judiciário durante o recesso forense 2017/2018, a ser
gozada dia 14 de agosto de 2018;
CONSIDERANDO a alteração do Anexo II da Portaria GDPG nº 164/
2014, que estabelece a substituição natural das Defensorias Públicas
Regionais, através da Portaria GDPG nº 316/2017; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, a Dra. Karolyne Duarte Chaves Ellery
Barreira, titular da Defensoria Pública de Simões-PI, para
SUBSTITUIR, sem prejuízo de suas atividades, na Defensoria Pública
de Paulistana-PI, em (02) duas etapas:
1ª etapa: de 02 a 13 de agosto de 2018;
2ª etapa: 15 de agosto de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA  DDPR Nº 169/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO o pedido formulado no Memo nº 022/2018 – 3ª
DPE/PHB/PI, datado de 02 de agosto de 2018, apresentado pelo Dr.
Jarbas Machado, titular da 3ª Defensoria Pública de Parnaíba-PI;
CONSIDERANDO a declaração de consulta medica na AACD de
São de Paulo atestando que o Defensor Publico, Dr. Jarbas Machado
comparecerá ao Setor Centro Medico-AACD-Central no dia 06 de
agosto de 2018;
CONSIDERANDO a alteração do Anexo II, da Portaria GDPG nº 164/
2014, que estabelece a substituição natural das Defensorias Públicas
Regionais;
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, o Dr. Marcos Antonio Siqueira da Silva,
titular da 2ª Defensoria Pública de Parnaíba-PI, para SUBSTITUIR,
sem prejuízo de suas atividades, na 3ª Defensoria Pública de Parnaíba-
PI, no período de 06 a 08 de agosto de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS
REGIONAIS, em Teresina, 02 de agosto de 2018.
PORTARIA  DDPR Nº 170/2018
A DIRETORA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS EM
EXERCÍCIO , no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art.
28, I da lei complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias
GDPG nº 279/13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado
nº 181, de 23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO a Portaria GDPG nº 450/2018 que designa,
extraordinariamente, o Defensor Publico Dr. Omar dos Santos Rocha
Neto, titular da 1ª Defensoria Pública de São Raimundo Nonato-PI,
para atuar como Defensor Auxiliar das Defensorias Publicas Criminais
da Capital, nos dias 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 27 e 28 de
agosto de 2018;
CONSIDERANDO tabela de substituição natural das Defensorias
Públicas Regionais, constante no Anexo II da Portaria GDPG nº 164/
2014; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, a Dra. Lívia de Oliveira Revorêdo, titular
da 3ª Defensoria Pública de São Raimundo Nonato-PI, para
SUBSTITUIR, sem prejuízo de suas atividades, na 1ª Defensoria
Pública de São Raimundo Nonato-PI, nos dias 06, 07, 08, 09, 10, 13,
14, 15, 22, 23, 24, 27 e 28 de agosto de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS
REGIONAIS, em Teresina, 06 de agosto de 2018.

PORTARIA  DDPR Nº 171/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO solicitação de alteração do segundo período de
férias do Dr. Luis Alvino Marques Pereira, titular da Defensoria Pública
de Castelo do Piauí-PI, referente ao período aquisitivo de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º. TORNAR SEM EFEITO parcialmente a Portaria DDPR nº
040/2018.
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Ar t. 2º. ALTERAR a segunda etapa de férias do Dr. Luis Alvino
Marques Pereira, titular da Defensoria Pública de Castelo do Piauí-
PI, passando de 23 de outubro a 01 de novembro de 2018 para 10 a
19 de dezembro de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA  DDPR Nº 172/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO a alteração de férias do Dr. Luis Alvino Marques
Pereira, titular da Defensoria Pública de Castelo do Piauí-PI, através
da Portaria DDPR nº 171/2018;
CONSIDERANDO tabela de substituição natural das Defensorias
Públicas Regionais, constante no Anexo II da Portaria GDPG nº 164/
2014; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

Art. 1º. TORNAR SEM EFEITO parcialmente a Portaria DDPR nº
041/2018.
Ar t. 2º. ALTERAR a segunda etapa de substituição de férias, ad
referendum, do Defensor Público, Dr. Leandro Ferraz Damasceno
Ribeiro, titular da Defensoria Pública de Pedro II-PI, para
SUBSTITUIR, sem prejuízo de suas atividades, na Defensoria Pública
de Castelo do Piauí-PI, passando de 23 de outubro a 01 de novembro
de 2018, para 10 a 19 de dezembro de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA  DDPR Nº 173/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO a designação do Dr. Eduardo Ferreira Lopes, titular
da Defensoria Pública de Corrente - PI, para atuar como Defensor
Auxiliar das Defensorias Públicas Criminais da Capital, nos dias 27 e
28 de agosto de 2018, conforme Portaria GDPG nº 465/2018;
CONSIDERANDO a tabela de substituição natural das Defensorias
Públicas Regionais, constante no Anexo II da Portaria GDPG nº 164/
2014; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, a Dra. Ana Cristina Carreiro de Melo,
titular da Defensoria Pública de Bom Jesus-PI, para ATUAR, sem
prejuízo de suas atividades, na Defensoria Pública de Corrente - PI,
nos dias 27 e 28 de agosto de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS
REGIONAIS, em Teresina, 08 de agosto de 2018.

PORTARIA  DDPR Nº 174/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO o atestado médico, datado de 06 de agosto de
2018, informando o afastamento por 05 (cinco) dias, apresentado pelo
Dr. Jarbas Machado, titular da 3ª Defensoria Pública de Parnaíba-PI;
CONSIDERANDO, a Portaria DDPR Nº 169/2018, que designou, ad
referendum, o Dr. Marcos Antonio Siqueira da Silva, titular da 2ª
Defensoria Pública de Parnaíba-PI, para SUBSTITUIR, sem prejuízo
de suas atividades, na 3ª Defensoria Pública de Parnaíba-PI, no
período de 06 a 08 de agosto de 2018.
CONSIDERANDO a alteração do Anexo II, da Portaria GDPG nº 164/
2014, que estabelece a substituição natural das Defensorias Públicas
Regionais;
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, o Dr. Marcos Antonio Siqueira da Silva,
titular da 2ª Defensoria Pública de Parnaíba-PI, para SUBSTITUIR,
sem prejuízo de suas atividades, na 3ª Defensoria Pública de Parnaíba-
PI, no período de 09 e 10 de agosto de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS
REGIONAIS, em Teresina, 09 de agosto de 2018.

PORTARIA  DDPR Nº 175/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO solicitação de alteração do segundo período de
férias da Dra. Ana Cristina Carreiro de Melo, titular da Defensoria
Pública de Bom Jesus, referente ao período aquisitivo de 2017/2018;
RESOLVE:

Art. 1º. TORNAR SEM EFEITO parcialmente a Portaria DDPR nº
140/2018.
Ar t. 2º. ALTERAR a segunda etapa de férias da Dra. Ana Cristina
Carreiro de Melo, titular da Defensoria Pública de Bom Jesus - PI,
passando de 12 a 21 de setembro de 2018 para 17 a 26 de janeiro
de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA  DDPR Nº 176/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO a alteração da segunda etapa de férias da Dra.
Ana Cristina Carreiro de Melo, titular da Defensoria Pública de Bom
Jesus - PI, através da Portaria DDPR nº 175/2018;
CONSIDERANDO tabela de substituição natural das Defensorias
Públicas Regionais, constante no Anexo II da Portaria GDPG nº 164/
2014; e
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CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

Art. 1º. TORNAR SEM EFEITO parcialmente a Portaria DDPR nº
141/2018.
Ar t. 2º. ALTERAR a segunda etapa de substituição de férias, ad
referendum, do Defensor Público, Dr. Eduardo Ferreira Lopes, titular
da Defensoria Pública de Corrente - PI, para SUBSTITUIR, sem
prejuízo de suas atividades, na Defensoria Pública de Bom Jesus-
PI, passando de 12 a 21 de setembro de 2018, para 17 a 26 de
janeiro de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS
REGIONAIS, em Teresina, 10 de agosto de 2018

PORTARIA  DDPR Nº 177/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO o atestado médico, datado de 09 de agosto de
2018, apresentado pela Dra. Germana Melo Bezerra Diógenes Pessoa,
titular da 1ª Defensoria Pública de Esperantina-PI;
CONSIDERANDO a tabela de substituição natural das Defensorias
Públicas Regionais, constante no Anexo II da Portaria GDPG nº 164/
2014; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, a Dra. Daisy dos Santos Marques, titular
da 2ª Defensoria Pública de Esperantina-PI, para SUBSTITUIR, sem
prejuízo de suas atividades, na 1ª Defensoria Pública de Esperantina-
PI, retroativamente, a partir de 09 de agosto a 18 de agosto de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA  DDPR Nº 178/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO a concessão de folga ao Dr. Markos Magnoni
Varão Ribeiro, titular da 3ª Defensoria Pública de Floriano-PI, através
da Portaria nº 179/2018 - CGDPE;
CONSIDERANDO a alteração do Anexo II, da Portaria GDPG nº 164/
2014, que estabelece a substituição natural das Defensorias Públicas
Regionais, através da Portaria GDPG nº 236/2014; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, o Dr. Marcos Martins de Oliveira, titular
da 2ª Defensoria Pública de Floriano-PI, para substituir, sem prejuízo
de suas atividades, na 3ª Defensoria Pública de Floriano-PI, no dia 04
de dezembro de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS
REGIONAIS, em Teresina, 13 de agosto de 2018.

PORTARIA  DDPR Nº 179/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO a concessão de folga ao Dr. Eduardo Ferreira
Lopes, titular da Defensoria Pública de Corrente – PI e em substituição
junto à Defensoria Publica de Luzilândia – PI, 03 (Três) dias de folgas
compensatórias, a serem gozadas nos dias 15, 16 e 17 de agosto de
2018, conforme Portaria GDPG nº 480/2018;
CONSIDERANDO a tabela de substituição natural das Defensorias Públicas
Regionais, constante no Anexo II da Portaria GDPG nº 164/2014; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, a Dra. Ana Cristina Carreiro de Melo,
titular da Defensoria Pública de Bom Jesus-PI, para substituir, sem
prejuízo de suas atividades, na Defensoria Pública de Corrente - PI,
nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA  DDPR Nº 180/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO a Portaria GDPG nº 485/2018 que designa a
Defensora Publica Dra. Ana Teresa Ribeiro da Silveira para atuar nas
atividades da 11ª Semana Justiça pela Paz em Casa, em defesa dos
réus, na  Comarca de Teresina – Pi, pelo período de 20 a 24 de agosto
de 2018, nos períodos matutinos e vespertinos. (Processo
Administrativo de inscrição nº 02094/2018);
CONSIDERANDO a tabela de substituição natural das Defensorias
Públicas Regionais, constante no Anexo II da Portaria GDPG nº 164/2014;
CONSIDERANDO a ordem de substituição por revezamento, que
não pode exceder a 15 dias, cujo último Defensor Público designado
fora Dr. Markos Magnoni Varão Ribeiro, titular da 3ª Defensoria
Pública de Floriano-PI, para ATUAR, sem prejuízo de suas atividades,
na Defensoria Pública de Uruçuí-PI, nos dias 18 a 22 de junho de
2018, através da Portaria DDPR nº 129/2018;e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, o Dr. Markos Magnoni Varão Ribeiro,
titular da 3ª Defensoria Pública de Floriano-PI, para atuar, sem prejuízo
de suas atividades, na Defensoria Pública de Uruçuí - PI, nos dias 20
a 24 de agosto de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS
REGIONAIS, em Teresina, 14 de agosto de 2018.

PORTARIA  DDPR Nº 181/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
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13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO o atestado médico, datado de 13 de agosto de
2018, informando o afastamento por 10 (cinco) dias, apresentado pelo
Dr. Jarbas Machado, titular da 3ª Defensoria Pública de Parnaíba-PI;
CONSIDERANDO a alteração do Anexo II, da Portaria GDPG nº 164/
2014, que estabelece a substituição natural das Defensorias Públicas
Regionais;
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, o Dr. Marcos Antonio Siqueira da Silva,
titular da 2ª Defensoria Pública de Parnaíba-PI, para SUBSTITUIR,
sem prejuízo de suas atividades, na 3ª Defensoria Pública de Parnaíba-
PI, retroativamente, no período de 13 e 22 de agosto de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS
REGIONAIS, em Teresina, 15 de agosto de 2018.

PORTARIA  DDPR Nº 182/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO o atestado médico datado de 16 de agosto de
2018, apresentado pela Dra. Priscila Poegere Rodrigues da Silva, titular
da Defensoria Pública de Paulistana-PI;
CONSIDERANDO a alteração do Anexo II da Portaria GDPG nº 164/
2014, que estabelece a substituição natural das Defensorias Públicas
Regionais, através da Portaria GDPG nº 316/2017; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, a Dra. Karolyne Duarte Chaves Ellery
Barreira, titular da Defensoria Pública de Simões-PI, para
SUBSTITUIR, sem prejuízo de suas atividades, na Defensoria Pública
de Paulistana-PI, retroativamente, no período de 16 de agosto a 14 de
setembro de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA  DDPR Nº 183/2018
A DIRETORA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO o cumprimento integral dos requisitos exigidos
na Portaria GDPG nº 280/2013;

RESOLVE:

CONCEDER ao Dr. Daniel Gaze Fabris, titular da 1ª Defensoria Pública
de Floriano-PI, férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referentes
ao período aquisitivo de 2016, de 05 a 19 de dezembro de 2018 e de 07
a 21 de janeiro de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA  DDPR Nº 184/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO a concessão de férias ao Dr. Daniel Gaze Fabris,
titular da 1ª Defensoria Pública de Floriano-PI, através da Portaria
DDPR nº 183/2018;
CONSIDERANDO a tabela de substituição natural das Defensorias
Públicas Regionais, constante na Portaria GDPG nº 236/2014; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, o Dr. Ricardo Moura Marinho, titular da
4ª Defensoria Pública de Floriano-PI, para SUBSTITUIR, sem prejuízo
de suas atividades, na 1ª Defensoria Pública de Floriano-PI, no
período de 05 a 19 de dezembro de 2018 e de 07 a 21 janeiro de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS
REGIONAIS, em Teresina, 17 de agosto de 2018.

PORTARIA  DDPR Nº 185/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO o atestado médico datado de 16 de agosto de
2018, apresentado pela Dra. Priscila Poegere Rodrigues da Silva, titular
da Defensoria Pública de Paulistana-PI;
CONSIDERANDO o atestado médico de afastamento das atividades
por 15 (quinze) dias, datado de 19 de agosto de 2018, apresentado pela
Dra. Karolyne Duarte Chaves Ellery, titular da Defensoria Pública de
Simões-PI e substituta natural da Defensoria Publica de Paulistana-PI;
CONSIDERANDO a alteração do Anexo II da Portaria GDPG nº 164/
2014, que estabelece a substituição natural das Defensorias Públicas
Regionais, através da Portaria GDPG nº 316/2017; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

REVOGAR, parcialmente a Portaria DDPR Nº 182/2018, que
designava a Dra. Karolyne Duarte Chaves Ellery Barreira, titular
da Defensoria Pública de Simões-PI, para SUBSTITUIR, sem
prejuízo de suas atividades, na Defensoria Pública de Paulistana
- PI, retroativamente, no período de 16 de agosto a 14 de setembro
de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA  DDPR Nº 186/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO a Portaria nº 173/2018-CGDPE que concede 03
(três) dias de folgas compensatórias ao Dr. Paulo Henrique Ribeiro
Rocha, titular da 2ª Defensoria Pública de São Raimundo Nonato-PI,
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em razão do Plantão Judiciário durante o recesso forense 2017/2018;
CONSIDERANDO tabela de substituição natural das Defensorias
Públicas Regionais, constante no Anexo II da Portaria GDPG nº 164/
2014; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, o Dr. Omar dos Santos Rocha Neto,
titular da 1ª Defensoria Pública de São Raimundo Nonato-PI, para
ATUAR, sem prejuízo de suas atividades, na 2ª Defensoria Pública
de São Raimundo Nonato-PI, nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS
REGIONAIS, em Teresina, 20 de agosto de 2018.

PORTARIA  DDPR Nº 187/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO atestado médico datado de 14 de agosto de 2018,
referente a licença maternidade da Dra.Germana Melo Bezerra
Diógenes Pessoa, titular da 1ª Defensoria Pública de Esperantina-PI;
CONSIDERANDO a designação, ad referendum, da Dra. Daisy dos
Santos Marques, titular da 2ª Defensoria Pública de Esperantina-PI,
para SUBSTITUIR, sem prejuízo de suas atividades, na 1ª Defensoria
Pública de Esperantina-PI, retroativamente, a partir de 09 de agosto a
18 de agosto de 2018;
CONSIDERANDO a tabela de substituição natural das Defensorias
Públicas Regionais, constante no Anexo II da Portaria GDPG nº 164/
2014; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

Art. 1º REVOGAR, parcialmente a Portaria DDPR Nº 177/2018,
que designava, ad referendum, da Dra. Daisy dos Santos Marques,
titular da 2ª Defensoria Pública de Esperantina-PI, para SUBSTITUIR,
sem prejuízo de suas atividades, na 1ª Defensoria Pública de
Esperantina-PI, retroativamente, a partir de 09 de agosto a 18 de
agosto de 2018.
Art. 2º DESIGNAR, ad referendum, a Daisy dos Santos Marques,
titular da 2ª Defensoria Pública de Esperantina-PI, para SUBSTITUIR,
sem prejuízo de suas atividades, na 1ª Defensoria Pública de
Esperantina-PI, retroativamente a partir de 14 de agosto de 2018 a 09
de fevereiro de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS
REGIONAIS, em Teresina, 21 de agosto de 2018.

PORTARIA  DDPR Nº 188/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.

CONSIDERANDO o cumprimento integral dos requisitos exigidos
na Portaria GDPG nº 280/2013;

RESOLVE:

CONCEDER à Defensora Pública, Dra. Priscila Gimenes do
Nascimento Godói, titular da 2ª Defensoria Pública de Piripiri-PI, férias
regulamentares de 30 (trinta) dias,  referente ao período aquisitivo de
2017, fracionadas em 03 (três) etapas:
1ª etapa: de 10 a 19 de dezembro de 2018;
2ª etapa: de 08 a 17 de abril de 2019;
3ª etapa: de 31 de julho a 09 de agosto de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA  DDPR Nº 189/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO a concessão de férias à Dra. Priscila Gimenes do
Nascimento Godói, titular da 2ª Defensoria Pública de Piripiri-PI,
através da Portaria DDPR nº 188/2018;
CONSIDERANDO a alteração do item 06 do Anexo II, da Portaria
GDPG nº 164/2014, que estabelece a substituição natural das
Defensorias Públicas Regionais, através da Portaria GDPG nº 184/
2017; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, a Dra. Ana Carolina de Freitas Tapety
Machado, titular da 3ª Defensoria Pública de Piripiri-PI, para
SUBSTITUIR, sem prejuízo de suas atividades, na 2ª Defensoria
Pública de Piripiri-PI, em 03 (três) etapas:
1ª etapa: de 10 a 19 de dezembro de 2018;
2ª etapa: de 08 a 17 de abril de 2019;
3ª etapa: de 31 de julho a 09 de agosto de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA  DDPR Nº 190/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO o cumprimento integral dos requisitos exigidos
na Portaria GDPG nº 280/2013;

RESOLVE:

CONCEDER ao Dr. Giovanni Jervis Diógenes e Medeiros, titular da
7ª Defensoria Pública de Parnaíba-PI, férias regulamentares de 30
(trinta) dias, referentes ao período aquisitivo 2017, fracionadas em
02 (duas) etapas:
1ª etapa: de 05 a 14 de dezembro de 2018; e
2ª etapa: de 15 de julho a 03 de agosto de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
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PORTARIA  DDPR Nº 191/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO a concessão de férias ao Dr. Giovanni Jervis
Diógenes e Medeiros, titular da 7ª Defensoria Pública de Parnaíba-
PI, através da Portaria DDPR nº 190/2018;
CONSIDERANDO a tabela de substituição natural das Defensorias
Públicas Regionais, constante no Anexo II da Portaria GDPG nº 164/
2014; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, o Dr. Joacy Vandro Miranda e Silva,
titular da 4ª Defensoria Pública de Parnaíba-PI, para SUBSTITUIR,
sem prejuízo de suas atividades, na 7ª Defensoria Pública de Parnaíba-
PI, em 02 (duas) etapas:
1ª etapa: de 05 a 14 de dezembro de 2018; e
2ª etapa: de 15 de julho a 03 de agosto de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA  DDPR Nº 192/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO  a arguição de suspeição formulada pela
Defensoria Pública de Canto do Buriti, Dra. Cyntya Tereza Sousa
Santos, em relação ao atendimento da senhora Delmira da Silva Sousa;
CONSIDERANDO o despacho da Defensora Publica-Geral do Estado
do Piauí, Dra. Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes, no Processo
Administrativo Nº 02301/2018 julgando procedente a suspeição por
motivo de foro íntimo;
CONSIDERANDO a tabela de substituição natural das Defensorias
Públicas Regionais, constante no Anexo II da Portaria GDPG nº 164/
2014; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, a Dra. Marcelly Santos de Sousa, titular
da Defensoria Pública de Cristino Castro-PI, para, sem prejuízo de
suas atividades, prestar assistência jurídica à Sra. DELMIRA DA
SILVA SOUSA.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS
REGIONAIS, em Teresina, 22 de agosto de 2018.

PORTARIA  DDPR Nº 193/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.

CONSIDERANDO o atestado médico, datado de 23 de agosto de 2018,
informando o afastamento por 90 (noventa) dias, apresentado pelo Dr.
Jarbas Machado, titular da 3ª Defensoria Pública de Parnaíba-PI;
CONSIDERANDO a alteração do Anexo II, da Portaria GDPG nº 164/
2014, que estabelece a substituição natural das Defensorias Públicas
Regionais;
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, o Dr. Marcos Antonio Siqueira da Silva,
titular da 2ª Defensoria Pública de Parnaíba-PI, para SUBSTITUIR,
sem prejuízo de suas atividades, na 3ª Defensoria Pública de
Parnaíba-PI, retroativamente, no período de 23 de agosto a 20 de
novembro de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA  DDPR Nº 194/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO o cumprimento integral dos requisitos exigidos
na Portaria GDPG nº 280/2013;

RESOLVE:

CONCEDER a Dra. Gilmara Guimarães Bezerra Pessoa, titular da 3ª
Defensoria Pública de Picos-PI, férias regulamentares de 30 (trinta)
dias, referentes ao período aquisitivo 2018, fracionadas em 02 (duas)
etapas:
1ª etapa: de 23 de janeiro a 06 de fevereiro de 2019; e
2ª etapa: de 17 a 31 de julho de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA  DDPR Nº 195/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO a concessão de férias à Dra. Gilmara Guimarães
Bezerra Pessoa, titular da 3ª Defensoria Pública de Picos-PI, através
da Portaria DDPR nº 194/2018;
CONSIDERANDO a tabela de substituição natural das Defensorias
Públicas Regionais, constante no Anexo II da Portaria GDPG nº 164/
2014; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, o Dr. Eliomar Gomes Monteiro, titular
da 6ª Defensoria Pública de Picos-PI, para SUBSTITUIR, sem prejuízo
de suas atividades, na 3ª Defensoria Pública de Picos-PI, em 02 (duas)
etapas:
1ª etapa: de 23 de janeiro a 06 de fevereiro de 2019; e
2ª etapa: de 17 a 31 de julho de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
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PORTARIA  DDPR Nº 196/2018
A DIRETORA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO a solicitação de alteração do período de férias do
Dr. José Tadeu de Macedo Silveira, titular da 1ª Defensoria Pública
de Picos-PI, referente ao período aquisitivo de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º. REVOGAR a Portaria DDPR nº 150/2018.
Ar t. 2º. CONCEDER ao Dr. José Tadeu de Macedo Silveira, titular
da 1ª Defensoria Pública de Picos-PI, férias regulamentares de 30
(trinta) dias, referentes ao período aquisitivo 2016, em 02 (duas)
etapas:
1ª etapa: de 03 a 17 de dezembro de 2018; e
2ª etapa: de 11 a 25 de março de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA  DDPR Nº 197/2018
A DIRETORA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO a alteração das férias do Dr. José Tadeu de
Macedo Silveira, titular da 1ª Defensoria Pública de Picos-PI, conforme
a Portaria DDPR nº 196/2018;
CONSIDERANDO a tabela de substituição natural das Defensorias
Públicas Regionais, constante no Anexo II da Portaria GDPG nº 164/
2014; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

Art. 1º. REVOGAR a Portaria DDPR nº 151/2018.
Ar t. 2º. DESIGNAR, ad referendum, o Dr. Antônio Wanderley Leal
Brito, titular da 2ª Defensoria Pública de Picos-PI, para SUBSTITUIR,
sem prejuízo de suas atividades, na 1ª Defensoria Pública de Picos-
PI, em 02 (duas) etapas:
1ª etapa: de 03 a 17 de dezembro de 2018; e
2ª etapa: de 11 a 25 de março de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA  DDPR Nº 198/2018
A DIRETORA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO a Portaria nº 186/2018-CGDPE que concede 04
(quatro) dias de folgas compensatórias a Dra. Ana Cristina Carreiro
de Melo, titular da Defensoria Pública de Bom Jesus-PI, em razão do
Plantão Judiciário durante o recesso forense 2017/2018;
CONSIDERANDO tabela de substituição natural das Defensorias
Públicas Regionais, constante no Anexo II da Portaria GDPG nº 164/
2014; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, Dr. Eduardo Ferreira Lopes, titular da
Defensoria Pública de Corrente - PI, para atuar, sem prejuízo de suas
atividades, na Defensoria Pública de Bom Jesus-PI, nos dias 19, 20,
21 e 25 de setembro de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS
REGIONAIS, em Teresina, 24 de agosto de 2018.

PORTARIA  DDPR Nº 199/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO a Portaria GDPG nº 521/2018 que libera o Dr.
Roosevelt Furtado de Vasconcelos Filho, titular da 1ª Defensoria
Pública de Oeiras-PI, em virtude de participação no 24º Seminário
Internacional de Ciências Criminais – IBCCRIM, que ocorrerá na
cidade de São Paulo-SP;
CONSIDERANDO tabela de substituição natural das Defensorias
Públicas Regionais, constante no Anexo II da Portaria GDPG nº 164/
2014; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, a Dra. Karla Araújo de Andrade Leite,
titular da 2ª Defensoria Pública de Oeiras-PI, para ATUAR, sem
prejuízo de suas atividades, na 1ª Defensoria Pública de Oeiras-PI,
no período de 28 a 31 de agosto de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
PORTARIA  DDPR Nº 200/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO a Portaria nº 190/2018-CGDPE que concede 03
(três) dias de folgas compensatórias à Dra. Eleen Carla Gomes
Brandão, titular da Defensoria Pública de Luís Correia-PI, em razão
do Plantão Judiciário durante o recesso forense 2017/2018;
CONSIDERANDO a alteração do Anexo II, da Portaria GDPG nº 164/
2014, da Portaria GDPG nº 316/2017 e da Portaria GDPG nº 595/2017,
que estabelecem a substituição natural das Defensorias Públicas
Regionais, através da Portaria GDPG nº 635/2017;
CONSIDERANDO a ordem de substituição por revezamento, que
não pode exceder a 15 dias, cujo último Defensor Público designado
fora o Dr. Giovanni Jervis Diógenes e Medeiros, titular da 7ª Defensoria
Pública de Parnaíba-PI, para SUBSTITUIR, sem prejuízo de suas
atividades, na Defensoria Pública de Luís Correia-PI, no período
compreendido entre os dias 07 a 16 de janeiro de 2019, através da
Portaria DDPR nº 133/2018; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.
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DIRETORIA DA UNIDADE CÍVEL

PORTARIA  GDUC Nº 192/2018

A DIRETORA DA UNIDADE CIVEL DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ,  no uso de suas atribuições legais,
com esteio nos artigos 6º e 7º da Portaria GDPG nº 280/2013.

RESOLVE

DESIGNAR o Defensor Público, DR. MARCELO MOIT A
PIEROT , para SUBSTITUIR  o Defensor Público, Dr. Gerimar de
Brito Vieira, que atua junto à 1ª Defensoria Pública Cível de Teresina-
PI, no período de 12 a 30 de Setembro de 2018, em razão da concessão
de férias regulamentares, exercício aquisitivo de 2016.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DIRETORA DA UNIDADE CÍVEL, em Teresina, 04
de Setembro de 2018.

ROSA MENDES VIANA FORMIGA
DIRETORA CÍVEL

DEFENSORA PÚBLICA-PI

DIRETORIA DA UNIDADE CÍVEL

PORTARIA  GDUC Nº 193/2018

A DIRETORA DA UNIDADE CIVEL DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ,  no uso de suas atribuições legais,
com esteio nos artigos 6º e 7º da Portaria GDPG nº 280/2013.

RESOLVE:

DESIGNAR, ad referendum, o Dr. Giovanni Jervis Diógenes e
Medeiros, titular da 7ª Defensoria Pública de Parnaíba-PI, para
ATUAR, sem prejuízo de suas atividades, na Defensoria Pública de
Luís Correia-PI, nos dias 05, 06 e 10 de setembro de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS
REGIONAIS, em Teresina, 28 de agosto de 2018.

PORTARIA  DDPR Nº 201/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO solicitação de alteração do segundo período de
férias da Dra. Julieta Sampaio Neves Aires, titular da 4ª Defensoria
Pública de Picos-PI, referente ao período aquisitivo de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º. TORNAR SEM EFEITO parcialmente a Portaria DDPR nº
069/2018.
Ar t. 2º. ALTERAR a segunda etapa de férias da Dra. Julieta Sampaio Neves
Aires, titular da 4ª Defensoria Pública de Picos-PI, passando de 10 a 24 de
setembro de 2018 para 19 de novembro a 03 de dezembro de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
PORTARIA  DDPR Nº 202/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO a alteração de férias da Dra. Julieta Sampaio Neves
Aires, titular da 4ª Defensoria Pública de Picos-PI, através da Portaria
DDPR nº 201/2018;
CONSIDERANDO tabela de substituição natural das Defensorias
Públicas Regionais, constante no Anexo II da Portaria GDPG nº 164/
2014; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

RESOLVE:

Art. 1º. TORNAR SEM EFEITO parcialmente a Portaria DDPR nº
070/2018.
Ar t. 2º. ALTERAR a segunda etapa de substituição de férias, ad
referendum, da Dra. Maria Teresa de Albuquerque Soares Antunes
Correia, titular da 5ª Defensoria Pública de Picos-PI, para
SUBSTITUIR, sem prejuízo de suas atividades, na 4ª Defensoria
Pública de Picos-PI, passando de 10 a 24 de setembro de 2018, para
19 de novembro a 03 de dezembro de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA  DDPR Nº 203/2018
O DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS , no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, I da lei
complementar estadual nº 059/05 e teor das Portarias GDPG nº 279/
13, 280/13 e 281/13, publicadas no diário oficial do Estado nº 181, de
23 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO a Portaria nº 191/2018-CGDPE que concede 03
(três) dias de folgas compensatórias a Dra. Cyntya Tereza Sousa
Santos, titular da Defensoria Pública de Canto do Buriti-PI, em razão
do Plantão Judiciário durante o recesso forense 2017/2018;
CONSIDERANDO a alteração do Anexo II, da Portaria GDPG nº 164/
2014, que estabelece a substituição natural das Defensorias Públicas
Regionais, através da Portaria GDPG nº 635/2017; e
CONSIDERANDO a ata da 68ª sessão ordinária do Conselho da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.
RESOLVE:
DESIGNAR, ad referendum, Dra. Marcelly Santos de Sousa, titular
da Defensoria Pública de Cristino Castro- PI, para atuar, sem prejuízo
de suas atividades, na Defensoria Pública de Canto do Buriti-PI, nos
dias 19, 20 e 21 de setembro de 2018.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS
REGIONAIS, em Teresina, 31 de agosto de 2018.

GERSON HENRIQUE SILVA SOUSA
DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS

Of. 039
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RESOLVE

DESIGNAR o Defensor Público, DR. IGO CASTELO
BRANCO DE SAMPAIO , para SUBSTITUIR o Defensor Público, Dr.
Gerimar de Brito Vieira , que atua junto à 1ª Defensoria Pública Cível
de Teresina-PI, no período de 01 a 11 de Outubro de 2018, em razão da
concessão de férias regulamentares, exercício aquisitivo de 2016.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DIRETORA DA UNIDADE CÍVEL, em Teresina, 04
de Setembro de 2018.

ROSA MENDES VIANA FORMIGA
DIRETORA CÍVEL

DEFENSORA PÚBLICA-PI

DIRETORIA DA UNIDADE CÍVEL

PORTARIA  GDUC Nº 194/2018

A DIRETORA DA UNIDADE CIVEL DA DEFENSORIA
PÚBLICA  DO ESTADO DO PIAUÍ , no uso de suas atribuições legais,
com esteio nos artigos 6º e 7º da Portaria GDPG nº 280/2013.

RESOLVE

CONCEDER ao Defensor Público, DR. MARCELO MOIT A
PIEROT , lotado na 2ª Defensoria Pública Cível da Comarca de
Teresina-PI, férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referentes ao
período aquisitivo de 2017, a serem gozadas em 03 (três) etapas de 10
(dez) dias cada.

1ª ETAPA: 01/10/2018 a 10/10/2018
2ª ETAPA: 05/11/2018 a 14/11/2018
3ª ETAPA: 08/01/2019 a 17/01/2019

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DIRETORA DA UNIDADE CÍVEL, em Teresina, 04
de Setembro de 2018.

ROSA MENDES VIANA FORMIGA
DIRETORA CÍVEL

DEFENSORA PÚBLICA-PI

Of. 013

PORTARIA/GSJ/Nº 193 /2018

O SECRETÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ , no
uso das atribuições legais que lhe confere, com fundamento previsto
no inciso IV do artigo 109, da Constituição Estadual;

1) CONSIDERANDO a solicitação do Presidente do Sindicato
dos Agentes Penitenciários e Servidores Administrativos das
Secretarias das Justiça e Segurança Pública do Estado do Piauí –
SINPOLJUSPI, através do Ofício nº 030-GPDS/2018;

2) CONSIDERANDO o disposto no art. 95 da Lei
Complementar n° 13 de 03 de Janeiro de 1994 c/c alterações da lei
Complementar nº 84 de 07 de maio de 2007;

3) CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 15.248 de 2013
que regulamenta a licença para atividade política, do afastamento
para o exercício de mandato eletivo e da licença para desempenho de
mandato classista por servidores do Estado.

4) CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 24/2018, da,
Assessoria Técnica desta Secretaria.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR  a Licença para o Exercício de Mandato
Classista no Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores
Administrativos das Secretarias da Justiça e Segurança Pública do
Estado do Piauí – SINPOLJUSPI, do servidor JOSÉ ROBERTO
PEREIRA DA SILVA, mat. 124.144-3;

Art. 2º - CONCEDER, Licença para o Exercício de Mandato
Classista no Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores
Administrativos das Secretarias da Justiça e Segurança Pública do
Estado do Piauí – SINPOLJUSPI ao servidores, KLEITON HOLANDA
PEREIRA, mat. 113867-7; VILOBALDO ADELÍDIO DE CARVALHO,
mat. 124190-7; JEFFERSON LEITE DIAS, mat. 030681-9; ACÁCIO
DE CASTRO VIEIRA, mat. 258127-2, agentes penitenciários do
quadro de pessoal desta Secretaria, , com efeitos a partir de 12 de
julho de 2018;

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
.

Cientifique-se. Publique-se e Cumpra-se.

Teresina (PI), 04 de setembro de 2018.

CARLOS EDILSON RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA
Secretário de Estado da Justiça em Exercício

Of. 690

Of.  033
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E
PREVIDÊNCIA – SEADPREV – GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA  GAB. SEADPREV. Nº. 230/18

Teresina (PI), 04 de setembro de 2018

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,

Considerando os fatos relatados no Processo SEADPREV n°
AA.002.1.015421/16-28; e

Considerando o disposto no art. 154 e seguintes, da Lei
Complementar Estadual n° 13/94,

R E S O L V E:

I – Determinar a instauração de Processo Administrativo
Disciplinar, adotando procedimento sumário (artigo 161, da Lei
Complementar Estadual n° 13/94), para apurar conduta funcional
irregular atribuída ao servidor JOÃO BOSCO DE CASTRO JÚNIOR,
relacionada à acumulação ilegal do cargo público de Agente
Penitenciário, 1ª Classe, matrícula funcional n° 113.830-8, regime
Estatutário/Efetivo, do quadro de pessoal da Secretaria de Justiça
e Direitos Humanos do Estado do Piauí, admitido em 30/01/2002, com
jornada de trabalho de 48 (quarenta e oito) horas semanais, com o
cargo público de Professor, matrícula funcional n° 14490, regime
Estatutário/Efetivo, do quadro de pessoal do Município de Parnaíba/
PI, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais;

II  – Constituir  Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, composta por FRANCISCO DAS CHAGAS VAZ
FERREIRA, Procurador do Estado do Piauí, e FÁTIMA MARIA DE
FREITAS BARROS, Auditora Fiscal Auxiliar da Fazenda Estadual,
sob a presidência do primeiro, para dar cumprimento ao item
precedente;

I II  – Designar a Procuradora do Estado, KEILA MARTINS
PAZ,  para compor a Comissão, na qualidade de suplente, para
substituir os respectivos titulares em caso de impedimento,
suspeição, aceita ou ausência justificada, nos termos do § 2°, do
art. 170, da LCE 13/94;

IV  – Conceder a esta Comissão o prazo de 30 (trinta) dias, a
partir da publicação desta Portaria, para conclusão dos trabalhos;

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

José Ricardo Pontes Borges
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

PORTARIA  GAB. SEADPREV. Nº. 231/18

Teresina (PI), 04 de setembro de 2018

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,

Considerando os fatos relatados no Processo SEADPREV n°
AA.002.1.017245/16-40; e

Considerando o disposto no art. 154 e seguintes, da Lei
Complementar Estadual n° 13/94,

R E S O L V E:

I – Determinar a instauração de Processo Administrativo
Disciplinar, adotando procedimento sumário (artigo 161, da Lei
Complementar Estadual n° 13/94), para apurar conduta funcional
irregular atribuída ao servidor FRANCISCO JOSÉ DE MOURA
ALBANO, relacionada à acumulação ilegal do cargo público de
Agente Penitenciário, Classe Especial, matrícula funcional n°
105.643-3, regime Estatutário/Efetivo, do quadro de pessoal da
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Piauí,
admitido em 06/06/2000, com jornada de trabalho de 48 (quarenta e
oito) horas semanais, com o cargo público de Professor, matrícula
funcional n° 019-4, regime Estatutário/Efetivo, do quadro de pessoal
do Município de Santana do Piauí/PI, admitido em 05/08/2013, com
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais;

II  – Constituir  Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, composta por FRANCISCO DAS CHAGAS VAZ
FERREIRA, Procurador do Estado do Piauí, e FÁTIMA MARIA DE
FREITAS BARROS, Auditora Fiscal Auxiliar da Fazenda Estadual,
sob a presidência do primeiro, para dar cumprimento ao item
precedente;

III  – Designar a Procuradora do Estado, KEILA MARTINS
PAZ,  para compor a Comissão, na qualidade de suplente, para
substituir os respectivos titulares em caso de impedimento,
suspeição, aceita ou ausência justificada, nos termos do § 2°, do
art. 170, da LCE 13/94;

IV  – Conceder a esta Comissão o prazo de 30 (trinta) dias, a
partir da publicação desta Portaria, para conclusão dos trabalhos;

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

José Ricardo Pontes Borges
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

PORTARIA  GAB. SEADPREV. Nº. 232/18

Teresina (PI), 04 de setembro de 2018

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,

Considerando os fatos relatados no Processo SEADPREV n°
AA.002.1.015279/16-14; e

Considerando o disposto no art. 154 e seguintes, da Lei
Complementar Estadual n° 13/94,

R E S O L V E:

I – Determinar a instauração de Processo Administrativo
Disciplinar, adotando procedimento sumário (artigo 161, da Lei
Complementar Estadual n° 13/94), para apurar conduta funcional
irregular atribuída ao servidor MARCONDES MAR TINS DA SILVA
JÚNIOR, relacionada à acumulação ilegal do cargo público de Agente
de Polícia, 1ª Classe, matrícula funcional n° 108.457-7, regime
Estatutário/Efetivo, do quadro de pessoal da Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Piauí, admitido em 27/06/2001, com jornada de
trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, com o cargo
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público de Cirurgião Dentista, regime Estatutário/Efetivo, do quadro
de pessoal do Município de Simplício Mendes/PI, admitido em 01/
03/2008, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais;

II  – Constituir  Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, composta por FRANCISCO DAS CHAGAS VAZ
FERREIRA, Procurador do Estado do Piauí, e FÁTIMA MARIA DE
FREITAS BARROS, Auditora Fiscal Auxiliar da Fazenda Estadual,
sob a presidência do primeiro, para dar cumprimento ao item
precedente;

III  – Designar a Procuradora do Estado, KEILA MARTINS
PAZ,  para compor a Comissão, na qualidade de suplente, para
substituir os respectivos titulares em caso de impedimento, suspeição,
aceita ou ausência justificada, nos termos do § 2°, do art. 170, da LCE
13/94;

IV  – Conceder a esta Comissão o prazo de 30 (trinta) dias, a
partir da publicação desta Portaria, para conclusão dos trabalhos;

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

José Ricardo Pontes Borges
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCI

PORTARIA  GAB. SEADPREV. Nº. 233/18

Teresina (PI), 04 de setembro de 2018

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,

Considerando os fatos relatados no Processo SEADPREV n°
AA.002.1.016921/16-67; e

Considerando o disposto no art. 154 e seguintes, da Lei
Complementar Estadual n° 13/94,

R E S O L V E:

I – Determinar a instauração de Processo Administrativo
Disciplinar, adotando procedimento sumário (artigo 161, da Lei
Complementar Estadual n° 13/94), para apurar conduta funcional
irregular atribuída ao servidor ARMANDO ARAÚJO LUZ,
relacionada à acumulação ilegal do cargo público de Agente
Penitenciário, 1ª Classe, matrícula funcional n° 124.177-0, regime
Estatutário/Efetivo, do quadro de pessoal da Secretaria de Justiça
e Direitos Humanos do Estado do Piauí, admitido em 23/05/2002, com
jornada de trabalho de 48 (quarenta e oito) horas semanais, com o
cargo público de Professor, matrícula funcional n° 295-1, regime
Estatutário/Efetivo, do quadro de pessoal do Município de Itaueira/
PI, admitido em 11/09/1977, com jornada de trabalho de 20 (vinte)
horas semanais;

II  – Constituir  Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, composta por FRANCISCO DAS CHAGAS VAZ
FERREIRA, Procurador do Estado do Piauí, e FÁTIMA MARIA DE
FREITAS BARROS, Auditora Fiscal Auxiliar da Fazenda Estadual,
sob a presidência do primeiro, para dar cumprimento ao item
precedente;

III  – Designar a Procuradora do Estado, KEILA MARTINS
PAZ,  para compor a Comissão, na qualidade de suplente, para
substituir os respectivos titulares em caso de impedimento, suspeição,

aceita ou ausência justificada, nos termos do § 2°, do art. 170, da
LCE 13/94;

IV  – Conceder a esta Comissão o prazo de 30 (trinta) dias, a
partir da publicação desta Portaria, para conclusão dos trabalhos;

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

José Ricardo Pontes Borges
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

PORTARIA  GAB. SEADPREV. Nº. 234/18

Teresina (PI), 04 de setembro de 2018

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,

Considerando os fatos relatados no Processo SEADPREV n°
AA.002.1.05880/16-81; e

Considerando o disposto no art. 154 e seguintes, da Lei
Complementar Estadual n° 13/94,

R E S O L V E:

I – Determinar a instauração de Processo Administrativo
Disciplinar, adotando procedimento sumário (artigo 161, da Lei
Complementar Estadual n° 13/94), para apurar conduta funcional
irregular atribuída à servidora MARIA DE JESUS MORAES
RIBEIRO, relacionada à acumulação ilegal do cargo público de Agente
Penitenciário, 1ª Classe, matrícula funcional n° 105.687-5, regime
Estatutário/Efetivo, do quadro de pessoal da Secretaria de Justiça
e Direitos Humanos do Estado do Piauí, admitido em 06/06/2000, com
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, com o cargo
público de Dentista, matrícula funcional n° 72, regime Estatutário/
Efetivo, do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Município
de Amarante/PI, admitida em 31/05/2004, com jornada de trabalho de
20 (vinte) horas semanais;

II  – Constituir  Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, composta por FRANCISCO DAS CHAGAS VAZ
FERREIRA, Procurador do Estado do Piauí, e FÁTIMA MARIA DE
FREITAS BARROS, Auditora Fiscal Auxiliar da Fazenda Estadual,
sob a presidência do primeiro, para dar cumprimento ao item
precedente;

III  – Designar a Procuradora do Estado, KEILA MARTINS
PAZ, para compor a Comissão, na qualidade de suplente, para substituir
os respectivos titulares em caso de impedimento, suspeição, aceita ou
ausência justificada, nos termos do § 2°, do art. 170, da LCE 13/94;

IV  – Conceder a esta Comissão o prazo de 30 (trinta) dias, a
partir da publicação desta Portaria, para conclusão dos trabalhos;

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

José Ricardo Pontes Borges
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

Of. 1540
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PORTARIA  GAB. SEADPREV. Nº. 226/18

Teresina (PI), 29 de agosto de 2018

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que dispõe o Art. 35, I, “a”, “b” e “d”,  da Lei Complementar
nº 28, de 09/06/2003 (Lei Orgânica na Administração Pública do Estado
do Piauí),

CONSIDERANDO a necessidade de modernizar os sistemas
de recursos humanos e folha de pagamento do estado;

CONSIDERANDO que a modernização pretendida pode ser
alcançada com a unificação da gestão de recursos humanos e folha
de pagamento em um único sistema;

CONSIDERANDO o projeto de implantação de um novo
Sistema de Gestão de Pessoas para tal fim.

R E S O L V E:

Art. 1° Constituir Comissão de Trabalho para a implantação
do novo Sistema Gestão de Pessoas do Estado do Piauí, à qual
compete, dentre outras atribuições:

I – disponibilizar as rubricas financeiras atualmente utilizadas
no Sistema de Folha de Pagamento, indicando as respectivas
fórmulas, quando for o caso;

II – informar as atuais rotinas administrativas na gestão de
recursos humanos;

III - revisar, complementar e avaliar as informações fornecidas,
adequando-as ao novo Sistema de Gestão de Pessoas;

IV – fornecer subsídios jurídicos durante o desenvolvimento
do projeto, indicando os dispositivos legais, quando necessário.

Ar t. 2º Compete à Agência de Tecnologia da Informação -
ATI, conjuntamente com a empresa Vobys Gestão de Pessoas Ltda,
configurar o Sistema VOBYS SUITE, com as rubricas financeiras e
regras definidas, após devidamente avaliadas as informações pela
Comissão de Trabalho.

Ar t. 3º A aludida Comissão é composta pelos seguintes
membros:

 I – representantes da Secretaria de Administração e
Previdência do Estado do Piauí (SEADPREV):

· MARIA LUCILIENE DE SOUSA  - CPF n° 440.119.623-68
· MARIA  DAS GRAÇAS MACHADO SILVA  - CPF n°

347.864.903-00
· RENATO DE CÁSSIA E SILVA FILHO  - CPF n° 771.844.083-49

II – representantes da Agência de Tecnologia da Informação
do Estado do Piauí (ATI):

· JAMES CLEITON RIBEIRO DO NASCIMENTO – CPF n°
397.129.903-20

· GEISA CRONEMBERGER DO RÊGO FERREIRA – CPF nº
776.492.143-20.

III - representantes da Secretaria de Fazenda do Estado do
Piauí (SEFAZ):

· ADRIANNE FEIT OSA ARRUDA – CPF n° 883.064.023-91
· RAIO PEREIRA  DANTAS DE OLIVEIRA  – CPF n°

075.147.384-79

IV - representantes da Procuradoria Geral do Estado (PGE):

· PAULO IV AN DA SILVA SANTOS – CPF n° 386.922.283-20
· JOÃO VICTOR VIEIRA PINHEIRO – CPF n° 028.644.053-93

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

José Ricardo Pontes Borges
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

Of. 1593

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E
PREVIDÊNCIA – SEADPREV – GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº  060 /18 - GAB

Teresina,  05 de Setembro de 2018

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA no uso de suas
atribuições legais conferidas pela Lei nº 6.673, de 18 de junho de 2015,

CONSIDERANDO a obrigatoriedade do cumprimento dos
trâmites legais exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado do
Piauí –TCE/PI e da Controladoria Geral do Estado do Piauí-CGE/
PI para o processamento das demandas apresentadas a esta
Secretaria, em especial às normas contidas junto à Resolução TCE/
PI nº 13/11 e à Instrução Normativa CGE/PI nº 03/12;

CONSIDERANDO, finalmente, a adoção de providências em
relatório exarado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí
junto aos autos do Processo TC 012322/2017,

CONSIDERANDO que anteriormente, por meio da Portaria
nº 038/18-GAB. De 29/05/2018. Publicada no Diário Oficial do
Estado do Piauí, no dia 12 de junho de 2018, página 18, havia sido
instaurada a Comissão para condução de processo de Tomada de
Contas Especial, e tendo posteriormente alterada sua composição,
através da Portaria nº 043/18-GAB, de 19/06/2018, publicada na
página 16 do DOE/PI do dia 20 de junho de 2018,

R E S O L V E :

Art. 1º - EXCLUIR da Comissão anteriormente alterada os
membros: a) MÔNICA MARIA BOAVISTA GOMES BRAGA CASTELO
BRANCO, matrícula nº 007406-3, Presidente; b) FRANCISCO DAS
CHAGAS SOUSA, matrícula nº 007589-2, como membro; c)
NAYANE SOUSA DE CARVALHO, matrícula nº 311063-0, como
secretária; e d) VICENTE LUIZ SANTOS RUFINO VIEIRA,
matrícula nº 318091-3;

Art. 2º - MANTER o membro ISAIAS DUARTE JÚNIOR,
matrícula nº 137994-1;

Art. 3º - INCLUIR  o membro a) HELDER ANES DE
CARVALHO ROCHA, matrícula nº 07089-X, como Presidente; b)
MARIA DAS GRAÇAS CASTRO, matrícula nº 07754-X; e c)
RÔMULO MARCELLO SOARES DA TRINDADE SANTOS, matrícula
nº 816081-3, como secretário.

Art. 4º - A presente portaria entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE

Marlenildes Lima da Silva
(Bid Lima)

SECRETÁRIA

Of. 502

PORTARIA Nº 061/18-GAB                Teresina, 06 de setembro de 2017

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA no uso de suas
atribuições legais,

R E S O L V E:

Art.1º - Exonerar o servidor HELDER ANES DE CARVALHO
ROCHA, matrícula nº 07089-X, do exercício da Função Gratificação, Símbolo

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DE CULTURA – SECULT
GABINETE DA SECRETÁRIA
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Portaria GSE/ADM Nº 0291/2018

Teresina (PI), 03 de setembro de 2018

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

Considerando o afastamento de Antonia Regiane Viana de
Moraes, matrícula nº283969-5, Chefe de Gabinete - Assessora Técnica
III, para gozo de Férias, no período de 03.09.2018 a 02.10.2018,
consoante Memo nº 9163/2018 – CBEN/GAP/UGP.

R E S O L V E:

I – Designar a servidora Wania Victor de Moraes Oliveira –
matrícula nº 813997-X, para responder interinamente pela Chefia
deste Gabinete, durante o período supracitado.

II - A presente Portaria tem efeito a partir desta data.

COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO
PIAUÍ, em Teresina (PI), 03 de setembro de 2018.

Hélder Sousa Jacobina
Secretário Estadual de Educação

Of. 260

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC

DAI-7, de Supervisor Administrativo e Financeiro do Complexo Cultural
Clube dos Diários/ Theatro 4 de Setembro, vinculada a estrutura
organizacional da Secretaria de Estado de Cultura   SECULT.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial do Estado do Piauí, revogadas as
disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE

Marlenildes Lima da Silva
(Bid Lima)

SECRETÁRIA

PORTARIA Nº 062/18-GAB             Teresina, 06 de setembro de 2017

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA no uso de suas
atribuições legais,

R E S O L V E:

Art.1º - Designar a servidora NORMA  PASSOS DE
ALMEIDA E SOUSA matrícula nº 007335-X, para  exercer a Função
Gratificação, Símbolo DAI-7, de Supervisora Administrativa e
Financeira do Complexo Cultural Clube dos Diários/ Theatro 4
de Setembro, vinculada a estrutura organizacional da Secretaria de
Estado de Cultura  SECULT.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial do Estado do Piauí, revogadas as
disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE

Marlenildes Lima da Silva
(Bid Lima)

SECRETÁRIA
Of. 505

Portaria nº 12.000-0149/GS/2018

Teresina, 05 de setembro de 2018

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DO PIAUÍ , no uso de suas atribuições legais, e de conformidade
com Art. 95, do Estatuto do Servidor Público Estadual e Art. 13 do
Decreto nº 15.248 de 02 de julho de 2013,

CONSIDERANDO teor do Termo de Posse da Chapa eleita,
tendo como Presidente Higgo Martins Moura, do Sindicato dos
Delegados de Polícia Civil de Carreira do Estado do Piauí –
SINDEPOL, datada de 01.08.2018, para o triênio 2018-2021;

CONSIDERANDO teor do Ofício nº 19/SINDEPOL-2018,
expedido em 29.08.2018 pelo Presidente do SINDEPOL – Triênio 2018-
2021;

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor HIGGO MARTINS MOURA,
Delegado de Polícia Civil, matrícula nº 199.309-7, Licença para
desempenho de Mandato Classista junto ao Sindicato dos Delegados
de Polícia Civil de Carreira do Estado do Piauí - SINDEPOL, na função
de Presidente, no período de 01.08.2018 a 31.07.2021.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA
PÚBLICA, EM TERESINA-PI, 05 DE SETEMBRO DE 2018.

Rubens da Silva Pereira
Secretário de Segurança Pública do Piauí

Of. 993

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA  Nº 206/2018 – GDG

Teresina-PI, 06  de setembro de 2018.

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENT O ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN/PI , no uso das atribuições legais, conferidas
pelo art. 15, inciso IX, do Decreto Estadual nº 7.766, de 10 de novembro
de 1988;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, a servidora TÂNIA MARA GUIMARÃES
BEZERRA ALVES para responder pela Diretoria de Registro e
Licenciamento, por um período de 30 (trinta) dias, em substituição ao
atual Diretor WILSON GOMES VIEIRA,   até que o mesmo retorne
do gozo de  férias.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria
entra em vigor na data de sua Publicação.

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

Arão Martins do Rêgo Lobão
Diretor Geral – DETRAN/PI

Of. 426
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ – INTERPI
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PROCESSO Nº 030.082.004914/18

PRIMEIRO TERMO ADITIV O AO
CONTRATO Nº 027/2017, DE
RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE
ALUGUEL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O DEPARTAMENT O
ESTADUAL  DE TRANSIT O -
DETRAN/PI E O SR. ADÃO IRINEU
LEAL  NA FORMA ABAIXO:

O DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PIAUÍ
– DETRAN/PI, pessoa jurídica de direito publico interno, criada pela
lei delegada n° 80, de 16 de maio de 1972, alterada pelas leis-delegadas
n° 86/72 e 125/74, CNPJ n° 06.535.926/0001-68, com endereço na Av.
Gil Martins, n° 2000, bairro Redenção, Teresina-PI, neste ato
representado pelo DR. ARÃO MAR TINS DO RÊGO LOBÃO,
Diretor-Geral, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 390.759.643-

72, RG nº  788.575 SSP/PI, doravante denominado LOCATÁRIO  e,
de outro lado, o SR. ADÃO IRINEU LEAL , brasileiro, casado,
comerciante, portador do RG nº 229.703 SSP-PI, inscrito no CPF nº
151.880.273-72, na qualidade de LOCADOR, RESOLVEM celebrar o
presente Termo Aditivo  ao Contrato nº 027/2017, de renovação de
contrato de aluguel de imóvel situado na Praça São Gonçalo nº 206-
A, Bairro: Centro, Regeneração/PI, onde está instalado a CIRETRAN
de Regeneração/PI.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2017
a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a
partir do dia 04 de Agosto de 2018.

CLÁUSULA  SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
O valor mensal do aluguel é de R$ 1.300,00 (Mil e Trezentos Reais),
perfazendo um total anual de R$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos
Reais).
Parágrafo único – Os Recursos Orçamentários destinados à execução
do presente Termo Aditivo, correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária: Fonte – 0100001001; Natureza de Despesa – 33.90.36 e
Projeto/Atividade – 2.000.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
A vigência do Contrato será prorrogada por mais 12 (doze)

meses, a partir do dia 04 de Agosto de 2018.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
As demais Cláusulas e condições não expressamente

alteradas por este Aditivo permanecem em vigor, podendo ainda ser
firmados novos aditivos, a qualquer tempo.

E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o PRIMEIRO
TERMO ADITIVO, que passa a integrar o contrato de locação, em 03
(três) vias, de igual teor e forma, para que produza os necessários
efeitos legais.

Teresina - PI, 02 de Agosto de 2018.

_______________________________
Arão Martins do Rêgo Lobão

DIRETOR GERAL DO DETRAN/PI
LOCATÁRIO

________________________________
Adão Irineu Leal

LOCADOR

Testemunhas:
1. ________________________RG:  ________________

2. ________________________RG: _________________

Of. 427

LICIT AÇÕES E CONTRATOS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DO DESENVOLVIMENT O RURAL
GABINETE DO SECRETÁRIO

Extrato de Publicação do Primeiro Termo Aditivo
ao Termo Fomento nº 003/2018/SDR

O Secretario do Desenvolvimento Rural – SDR, no uso de suas
atribuições legais torna publico a parceria abaixo.
Termo de Fomento Nº 003/2018

Concedente: Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural – SDR

Organização da Sociedade Civil: Comunidade Kolping de Pedro II

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR
consoante aos dispositivos legais indicados na Decreto Estadual
nº17.083/2017, publicado no D.O.E de 03/04/2017 e com base nas
atribuições estatutária deste órgão, RESOLVE:
Prorrogar a vigência do Termo Fomento acima que objetiva, tendo
em vista atraso ocorrido no repasse dos recursos financeiros a essa
entidade por 153 dias, passando o termino da vigência para o dia 31/
12/2018, quando deverá ser encaminhada a respectiva Prestação de
Contas a este Órgão.

SIGNATÁRIOS: Patrícia Vasconcelos Lima, CPF 462.005.843-20
e Maria Claudina dos Santos Oliveira, CPF 397.609.443-91.

Nova Vigência: 31/12/2018

Patrícia Vasconcelos Lima
Secretária do Desenvolvimento Rural

Of. 1077
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EXTRATO DO CONTRATO nº 37/2018-HPM

PROCESSO ADMINISTRA TIV O: AA.906.1.002208/18-73- HPM;
MODALIDADE: Adesão a Ata de Registro de Preços nº XXVII/2016
– DL/SLC/SEADPREV/PI, publicada no DOE/PI nº 202, de 27.10.2016,
prorrogado por meio do Ato Administrativo Publicado no DOE/PI nº
201, de 27.10.2017.
FUNDAMENT AÇÃO LEGAL : art. 15, II, e seus parágrafos, da Lei
Federal nº. 8.666/93, combinado com o Decreto Estadual nº 11.319/
2004;
CONTRATANTE: Hospital Dir ceu Arcoverde - HPMPI
CNPJ nº 07.444.159/0002-25;
CONTRATADA: CR Distribuidora de Produtos Gerais LTDA, CNPJ
nº 05.106.833/0001-55;
OBJETO: Aquisição de água mineral natural, potável, sem gás,
acondicionada em garrafões retornáveis com capacidade de 20 litros
e, Água mineral natural, sem gás, envasada em copo plástico de 200
ml, acondicionados em caixa com 48 unidades;
VIGÊNCIA  E EFICÁCIA : Termo inicial a data de sua assinatura,
03.09.2018, e por termo final, o dia 02.09.2019, podendo ser prorrogado
nos termos do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93, com eficácia legal
após a publicação do seu Extrato no Diário Oficial do Estado, com
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o último.
DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2018.
VALOR R$: 59.831,25 (Cinquenta e nove mil e oitocentos e trinta e
um reais e vinte e cinco centavos);
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2000
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30
ORIGEM  DOS RECURSOS: Fontes: 00 (Tesouro).
SIGNATÁRIOS DO CONTRATO:
Pela Contratante: Cel. PM George Afonso Félix de Carvalho – Dir.
Geral.
Pela Contratada: Sócio-Administrador - José Carlos de Carvalho -
CPF nº. 019.631.802-59.
INFORMAÇÕES : CPL/HPMPI - Avenida Higino Cunha, nº 1642/sul
- Bairro Ilhotas – CEP: 64.014-220 – Fone: (86) 3216-1520 - expediente:
08h00min às 12h40min.

EXTRATO DO CONTRATO nº 38/2018-HPM

PROCESSO ADMINISTRA TIV O: AA.906.1.002208/18-73- HPM;
MODALIDADE: Adesão a Ata de Registro de Preços nº XXVII/2016
– DL/SLC/SEADPREV/PI, publicada no DOE/PI nº 202, de 27.10.2016,
prorrogado por meio do Ato Administrativo Publicado no DOE/PI nº
201, de 27.10.2017.
FUNDAMENT AÇÃO LEGAL : art. 15, II, e seus parágrafos, da Lei
Federal nº. 8.666/93, combinado com o Decreto Estadual nº 11.319/
2004;
CONTRATANTE: Hospital Dir ceu Arcoverde - HPMPI
CNPJ nº 07.444.159/0002-25;
CONTRATADA : LUCYVALDO A PIAUILINO – ME (Lu
Distribuidora ) – CNPJ Nº 22.879.212/0001-23;
OBJETO: Aquisição de água mineral natural, potável, sem gás,
acondicionada em garrafões retornáveis com capacidade de 20 litros
e, Água mineral natural, sem gás, envasada em copo plástico de 200
ml, acondicionados em caixa com 48 unidades;
VIGÊNCIA  E EFICÁCIA : Termo inicial a data de sua assinatura,
03.09.2018, e por termo final, o dia 02.09.2019, podendo ser prorrogado
nos termos do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93, com eficácia legal
após a publicação do seu Extrato no Diário Oficial do Estado, com
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o último.
DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2018.
VALOR R$: 19.943,75 (Dezenove mil e novecentos e quarenta e
três reais e setenta e cinco centavos);
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2000
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30
ORIGEM  DOS RECURSOS: Fontes: 00 (Tesouro).
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PPuubblliiccaaddaa  nnoo  BB..II ..   __________  ddee  ________//________//________ 

 

PORTARIA Nº 03, DE 25 DE JANEIRO DE 2018. 

 

Nomeação de Policiais M ilitares para Comissão 

Permanente de Licitação (CPL) do Hospital 

Dirceu Arcoverde da Polícia Militar do Piauí – 

HPM PI, exercício 2018. 

 

O Diretor Geral do Hospital Dirceu Arcoverde da Polícia Militar do Piauí – 

HPMPI, no uso de suas atribuiç ões legais, e em conformidade com o Art. 6º, I, II, III, IV e 

VIII do Decreto Estadual Nº 13.565, de 10/03/09, em conformidade com o Art. 51, § 4º da lei 

8.666/93, RESOLVE: 

 

Art. 1º - Nomear os policiais abaixo relacionados para comporem a Comissão 

Permanente de Licitação (CPL) do HPMPI, exercício ano de 2018, como segue: 

� M AJOR PM  RG 10.12101-95 - JOSÉ A. NORBERTO DE M OURA - Presidente; 

� CB PM RG 10.13302-05 - FRANCISCO CLAUDIO  DA SILVA COSTA – Membro 

� ALCFC MAT. 160547-0/RG 10.13385-05 - ERIVAN  RIBEIRO LIM A – Membro. 

Art. 2º - Nomear o CABO PM Mat. 159.739-6 - HUMBERTO  ALVES DE 

SOUSA FILHO, como Suplente da CPL/HPMPI. 

Art. 3º - Revogar as disposiç ões contidas na Portaria 03/DG/HPM/2017, datada 

de 24 de janeiro de 2017; 

Art. 4º - Determinar que esta Portaria entre em vigor a contar da data de 

publicação, revogadas as disposiç ões em contrário. 

 
 

             GEORGE AFONSO FÉLIX DE CARVALHO, Coronel QOPM  
Diretor Geral do HPMPI 
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PPuubblliiccaaddaa  nnoo  BB..II ..   __________  ddee  ________//________//________ 

 

PORTARIA Nº 03, DE 25 DE JANEIRO DE 2018. 

 

Nomeação de Policiais M ilitares para Comissão 

Permanente de Licitação (CPL) do Hospital 

Dirceu Arcoverde da Polícia Militar do Piauí – 

HPM PI, exercício 2018. 

 

O Diretor Geral do Hospital Dirceu Arcoverde da Polícia Militar do Piauí – 

HPMPI, no uso de suas atribuiç ões legais, e em conformidade com o Art. 6º, I, II, III, IV e 

VIII do Decreto Estadual Nº 13.565, de 10/03/09, em conformidade com o Art. 51, § 4º da lei 

8.666/93, RESOLVE: 

 

Art. 1º - Nomear os policiais abaixo relacionados para comporem a Comissão 

Permanente de Licitação (CPL) do HPMPI, exercício ano de 2018, como segue: 

� M AJOR PM  RG 10.12101-95 - JOSÉ A. NORBERTO DE M OURA - Presidente; 

� CB PM RG 10.13302-05 - FRANCISCO CLAUDIO  DA SILVA COSTA – Membro 

� ALCFC MAT. 160547-0/RG 10.13385-05 - ERIVAN  RIBEIRO LIM A – Membro. 

Art. 2º - Nomear o CABO PM Mat. 159.739-6 - HUMBERTO  ALVES DE 

SOUSA FILHO, como Suplente da CPL/HPMPI. 

Art. 3º - Revogar as disposiç ões contidas na Portaria 03/DG/HPM/2017, datada 

de 24 de janeiro de 2017; 

Art. 4º - Determinar que esta Portaria entre em vigor a contar da data de 

publicação, revogadas as disposiç ões em contrário. 

 
 

             GEORGE AFONSO FÉLIX DE CARVALHO, Coronel QOPM  
Diretor Geral do HPMPI 
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PPuubblliiccaaddaa  nnoo  BB..II ..   __________  ddee  ________//________//________ 

 

PORTARIA Nº 03, DE 25 DE JANEIRO DE 2018. 

 

Nomeação de Policiais M ilitares para Comissão 

Permanente de Licitação (CPL) do Hospital 

Dirceu Arcoverde da Polícia Militar do Piauí – 

HPM PI, exercício 2018. 

 

O Diretor Geral do Hospital Dirceu Arcoverde da Polícia Militar do Piauí – 

HPMPI, no uso de suas atribuiç ões legais, e em conformidade com o Art. 6º, I, II, III, IV e 

VIII do Decreto Estadual Nº 13.565, de 10/03/09, em conformidade com o Art. 51, § 4º da lei 

8.666/93, RESOLVE: 

 

Art. 1º - Nomear os policiais abaixo relacionados para comporem a Comissão 

Permanente de Licitação (CPL) do HPMPI, exercício ano de 2018, como segue: 

� M AJOR PM  RG 10.12101-95 - JOSÉ A. NORBERTO DE M OURA - Presidente; 

� CB PM RG 10.13302-05 - FRANCISCO CLAUDIO  DA SILVA COSTA – Membro 

� ALCFC MAT. 160547-0/RG 10.13385-05 - ERIVAN  RIBEIRO LIM A – Membro. 

Art. 2º - Nomear o CABO PM Mat. 159.739-6 - HUMBERTO  ALVES DE 

SOUSA FILHO, como Suplente da CPL/HPMPI. 

Art. 3º - Revogar as disposiç ões contidas na Portaria 03/DG/HPM/2017, datada 

de 24 de janeiro de 2017; 

Art. 4º - Determinar que esta Portaria entre em vigor a contar da data de 

publicação, revogadas as disposiç ões em contrário. 

 
 

             GEORGE AFONSO FÉLIX DE CARVALHO, Coronel QOPM  
Diretor Geral do HPMPI 

 
 

SIGNATÁRIOS DO CONTRATO:
Pela Contratante: Cel. PM George Afonso Félix de Carvalho – Dir.
Geral.
Pela Contratada: Titular da contratada - Lucyvaldo Alves Piauilino,
CPF nº 536.063.293-34.
INFORMAÇÕES : CPL/HPMPI - Avenida Higino Cunha, nº 1642/sul
- Bairro Ilhotas – CEP: 64.014-220 – Fone: (86) 3216-1520 - expediente:
08h00min às 12h40min.

Of. 172

EXTRATO DO CONTRATO nº 39/2018-HPM

PROCESSO ADMINISTRA TIV O: AA.906.1.001865/18-00
MODALIDADE: Adesão a Ata de Registro de Preços para eventual
aquisição de Materiais Permanentes de uso em saúde, através da
Ata de Registro de Preços nº VIII/2017-CPL/SESAPI, oriunda do
Pregão Eletrônico nº 40/2016- CPL/SESAPI,; Proc. Adm. Nº
AA.900.1.0007148/16-60.
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Art. 15, II, e seus parágrafos, da Lei
Federal nº. 8.666/93, combinado com o Decreto Estadual nº 11.319/
2004;
CONTRATANTE: Hospital Dir ceu Arcoverde - HPMPI
CNPJ nº 07.444.159/0002-25;
CONTRATADA : J R D BRANDÃO (Modelo Móveis) CNPJ Nº
23.511.454/0001-22;
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento
de Materiais Permanentes;
VIGÊNCIA  E EFICÁCIA : Termo inicial a data de sua assinatura e por
termo final 01 (um) ano a partir dessa, adstrito ao exercício financeiro
vigente, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº
8.666/93, vinculado a execução total do objeto contratado;
DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2018;
VALOR R$: 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para o exercício
financeiro vigente;
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2000;
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52;
ORIGEM  DOS RECURSOS: Fontes: 00 (Tesouro);
SIGNATÁRIOS DO CONTRATO:
Pela Contratante: Cel. PM George Afonso Félix de Carvalho Dir.Geral
Pela Contratada: Repres. Legal – Emerson Pereira de Almeida– CPF
nº706. 303.643-20;
INFORMAÇÕES : CPL/HPMPI - Avenida Higino Cunha, nº 1642/sul
- Bairro Ilhotas – CEP: 64.014-220 – Fone: (86) 3216-1520 - expediente:
08h00min às 12h40min.

Of. 173

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 31/2018 – COMEPI
PROCESSO ADMINISTRA TIV O Nº 030/2017
OBJETO: Execução da obra de 7.000m² de pavimentação em
paralelepípedo em diversas ruas na zona urbana no Município de
Valença do Piauí-PI
MODALIDADE: Concorrência
CONTRATANTE:  Coordenadoria do Programa de Modernização e
Qualificação de Empreendimentos Públicos - COMEPI
CONTRATADA: Construtora Manhattan Ltda
CNPJ DA CONTRATADA: 07.779.294/0001-40
VALOR: R$ 812.929,46. (oitocentos e doze mil novecentos e vinte e
nove reais e quarenta e seis centavos)
VALIDADE: 1 ano a partir da publicação
DATA DA ASSINATURA: 11/08/2018
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51
FONTE DE RECURSO: 116
SIGNATÁRIOS: Francinete Barbosa de Sousa Castelo Branco –
Coordenador COMEPI e Carlos Eduardo Almeida Vieira – Construtora
Manhattan Ltda

Of. 344
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EXTRATO 1º TERMO ADITIV O
AO CONTRATO Nº 015/2018.

PROCESSO ADMINISTRA TIV O Nº 0888/18-55. ESPÉCIE: 1º
Termo Aditivo ao Contrato nº. 015/2018, celebrado entre a Secid,
CNPJ: n° 08.767.094/0001-30, e a empresa F. G. Araujo Leal Construção
de Edifícios-ME, CNPJ: 22.406.418/0001-36. OBJETO: Aditivo de
prorrogação de prazos: execução 60 dias e de vigência com termo
final para 31 de dezembro de 2018. DATA DA ASSINATURA : 30/08/
2018. SIGNATÁRIOS : Gustavo Henrique Mendonça Xavier de
Oliveira – Secid. Francisco George Araújo Leal - F. G. Araujo Leal
Construção de Edifícios-ME.

EXTRATO 1º TERMO ADITIV O
AO CONTRATO Nº 018/2018.

PROCESSO ADMINISTRA TIV O Nº 0886/18-30. ESPÉCIE: 1º
Termo Aditivo ao Contrato nº. 018/2018, celebrado entre a Secid,
CNPJ: n° 08.767.094/0001-30, e a empresa F. G. Araujo Leal Construção
de Edifícios-ME, CNPJ: 22.406.418/0001-36. OBJETO: Aditivo de
prorrogação de prazos: execução 60 dias e de vigência com termo
final para 31 de dezembro de 2018. DATA DA ASSINATURA : 30/08/
2018. SIGNATÁRIOS : Gustavo Henrique Mendonça Xavier de
Oliveira – Secid. Francisco George Araújo Leal - F. G. Araujo Leal
Construção de Edifícios-ME.

EXTRATO 1º TERMO ADITIV O
AO CONTRATO Nº 109/2017.

PROCESSO ADMINISTRA TIV O Nº 0885/18-27. ESPÉCIE: 1º
Termo Aditivo ao Contrato nº. 109/2017, celebrado entre a Secid,
CNPJ: n° 08.767.094/0001-30, e a empresa F. G. Araujo Leal Construção
de Edifícios-ME, CNPJ: 22.406.418/0001-36. OBJETO: Aditivo de
prorrogação de prazos: execução 60 dias e de vigência com termo
final para 31 de dezembro de 2018. DATA DA ASSINATURA : 30/08/
2018. SIGNATÁRIOS : Fábio Henrique Mendonça Xavier de Oliveira
– Secid. Francisco George Araújo Leal - F. G. Araujo Leal Construção
de Edifícios-ME.

EXTRATO 3º TERMO ADITIV O
AO CONTRATO Nº 007/2017.

PROCESSO ADMINISTRA TIV O Nº 1778/17-12. ESPÉCIE: 3º
Termo Aditivo ao Contrato nº. 007/2017, celebrado entre a Secid,
CNPJ: n° 08.767.094/0001-30, e a empresa Construtora Marcos
Assunção Ltda, CNPJ: 02.390.220/0001-02. OBJETO: Aditivo de
prorrogação de prazos: execução por mais 90 (noventa) dias e vigência
por mais 180 (cento e oitenta) dias, com termo final 29 de setembro de
2018. DATA DA ASSINATURA: 28/03/2018. SIGNATÁRIOS : Fábio
Henrique Mendonça Xavier de Oliveira – Secid. Antônio Marcos
Assunção Marques - Construtora Marcos Assunção Ltda.
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DAS CIDADES – SECID
GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 117/2018

NÚMERO DO PROCESSO: 0005233/2017
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência Nacional nº 010/2017
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Decreto Estadual nº 15.093,
21/02/2013, e IN/CGE nº 001/2013.
CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação do Piauí –
SEDUC/PI
CNPJ DO CONTRATANTE: 06.554.729/0001-96
CONTRATADO: RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES LTDA
CNPJ DO CONTRATADO: 07.855.369/0001-25
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA  U. E. GOV. ALBERTO
SILVA EM BRASILEIRA/PI.
PRAZO DE VIGÊNCIA:31 DE DEZEMBRO DE 2018.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.
DATA DA ASSINATURA: 28 de Agosto de 2018.
VALOR GLOBAL: R$ 798.349,56 (setecentos e noventa e oito mil,
trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14102
PLANO DE TRABALHO: 12368122130
NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.51
FONTE DE RECURSOS: 00
SIGNATÁRIOS. Helder de Sousa Jacobina– Secretário de Estado da
Educação do Piauí. Ranieri Mazzille Ramos de Meneses–
Representante
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AVISO DE ADIAMENT O – II -  DE LICIT AÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2018

O Estado do Piauí, através da Secretaria de Estado da Educação –
SEDUC/PI dá ciência a todos que por motivo de alteração editalícia o
Pregão Eletrônico nº 021/2018, objeto na Contratação de empresa
para realizar um curso de formação continuada em “Abordagem
Bilíngue nas Pessoas com Surdez, (Hospedagem, Aluguel de
Equipamentos, Fornecimento de Alimentação, e Instrutores). Fica
adiada a data de abertura do dia 18/09/2018 para o dia 24/09/2018, no
horário de 10:00h, nos termos do art. 21, § 4º, da Lei 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Sala da Comissão Permanente de Licitação da
SEDUC/PI, Centro Administrativo, Av. Pedro Freitas, s/n, blocos D e
F – Térreo, nesta Capital. Fone: (86) 3216-3346. Email:
pregaoseducpi@gmail.com.

Teresina (PI),  06 de setembro de 2018

Kennedi Carlos Barbosa Lima
Pregoeiro - SEDUC
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC

AVISO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 047/2018
PROCESSO N° AA.310.1.000467/17-52

A Secretaria de Estado das Cidades– SECID/PI, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação torna público e para conhecimento
dos interessados, que após exame de proposta de preços relativo a
Tomada de Preços nº 047/2018 foram consideradas classificadas as
empresas:  Felipe de Santana Machado–EPP V.M. Pessoa Feitosa
Monteiro-ME, por atender, no todo, as exigências do Edital.
Obedecido o critério de julgamento prescrito ao Edital, chegou-se ao
seguinte resultado de classificação final: 1º lugar: Felipe de Santana
Machado–EPP, a) Valor Global: R$ 484.010,49 (quatrocentos e oitenta
e quatro mil e dez reais e quarenta e nove centavos) e 2º lugar: V.M.
Pessoa Feitosa Monteiro-ME, a) Valor Global: R$ 486.448,56

(quatrocentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e quarenta e oito
reais e cinquenta e seis centavos); b) Prazo de Execução 90 (noventa)
dias. Assegurado os prazos para cumprimento da Lei 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Sala da Comissão Permanente de Licitação da
SECID/PI, Av. Joaquim Ribeiro, 835, Centro/Sul, CEP: 64.001-480, nesta
Capital. Tel: (86) 3216-3692. Fax: (86) 3216-4474. E-mail
cidades@cidades.pi.gov.br.

Teresina (PI), 10 de setembro de 2018.

      José Guimarães Lima Neto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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AVISO DE REAPRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE
DOCUMENTOS DE HABILIT AÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 013/2018 – SEDEC/PI
PROCESSO ADMINISTRA TIV O Nº 0153/2017 – SEDEC/PI

O Secretário de Estado da Defesa Civil do Piauí torna público,
para conhecimento dos licitantes, o AVISO DE REAPRESENTAÇÃO
DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILIT AÇÃO
referentes à Tomada de Preços N° 013/2018 – SEDEC/PI, objeto do
processo administrativo Nº 0153/2017 – SEDEC/PI, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NAS
LOCALIDADES BARAÚNAS E POCINHO, NO MUNICÍPIO DE
ALEGRETE, NO ESTADO DO PIAUÍ, na data do dia 24 de setembro
de 2018 às 09:00 (nove horas), na sede desta secretaria situada no
Edifício Antonieta Araújo, Nº 1473, 5º Andar, na Avenida Antonino
freire, Centro, CEP: 64.010-040, no Município de Teresina, no Estado
do Piauí.

A aludida reapresentação dos envelopes de documentos de
habilitação se deve ao fato de todos os licitantes do procedimento
licitatório supracitado terem sido julgados inabilitados, com
fundamento no item 7.9 do edital que dispõe:

7.9 Quando todos os licitantes forem
inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Secretaria de Estado da
Defesa Civil poderá fixar aos licitantes o prazo
de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação ou de outras propostas
excluídas das causas que deram origem à
inabilitação ou desclassificação. Todos os
concorrentes serão comunicados formalmente
do dia, hora e local da abertura dos novos
envelopes. Neste caso, o prazo de validade das
propostas será contado a partir da nova data
de apresentação.

O item 7.9 do edital tem fundamento no art. 48, § 3º, da lei 8.666/1993
que dispõe:

Art. 48.  Serão desclassificadas:
(...)
§ 3º Quando todos os licitantes forem
inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a administração poderá fixar
aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou de
outras propostas escoimadas das causas
referidas neste artigo, facultada, no caso de
convite, a redução deste prazo para três dias
úteis.  (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

O item 7.9 do edital e o art. 48, § 3º, da lei 8.666/1993 têm
amparo na jurisprudência do TCU conforme dispõe o informativo de
licitações e contratos 156/2013:

A existência de apenas um competidor em
determinada fase do certame não impede a
aplicação do art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93,
ressalvados os casos de licitação na
modalidade convite, onde se exige o mínimo de
três propostas aptas à seleção.

A competência para subscrever o aviso de reapresentação de
envelopes de documentos de habilitação é do Secretário de Estado
da Defesa Civil do Piauí, pois se insere nesta decisão a prerrogativa
de escolha sobre o início ou não de um novo certame.

Teresina (PI), 06 de Setembro de 2018.

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

AVISO DE REAPRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE
DOCUMENTOS DE HABILIT AÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2018 – SEDEC/PI
PROCESSO ADMINISTRA TIV O Nº 1.586/2016 – SEDEC/PI

O Secretário de Estado da Defesa Civil do Piauí torna público,
para conhecimento dos licitantes, o AVISO DE REAPRESENTAÇÃO
DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILIT AÇÃO
referentes à Tomada de Preços N° 014/2018 – SEDEC/PI, objeto do
processo administrativo Nº 1.586/2016 – SEDEC/PI, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NAS
LOCALIDADES MATO ESCURO E TRINDADE, NO MUNICÍPIO
DE SÃO FÉLIX, NO ESTADO DO PIAUÍ, na data do dia 24 de
setembro de 2018 às 09:00 (nove horas), na sede desta secretaria
situada no Edifício Antonieta Araújo, Nº 1473, 5º Andar, na Avenida
Antonino freire, Centro, CEP: 64.010-040, no Município de Teresina,
no Estado do Piauí.

A aludida reapresentação dos envelopes de documentos de
habilitação se deve ao fato de todos os licitantes do procedimento
licitatório supracitado terem sido julgados inabilitados, com
fundamento no item 7.9 do edital que dispõe:

7.9 Quando todos os licitantes forem
inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Secretaria de Estado da
Defesa Civil poderá fixar aos licitantes o prazo
de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação ou de outras propostas
excluídas das causas que deram origem à
inabilitação ou desclassificação. Todos os
concorrentes serão comunicados formalmente
do dia, hora e local da abertura dos novos
envelopes. Neste caso, o prazo de validade das
propostas será contado a partir da nova data
de apresentação.

O item 7.9 do edital tem fundamento no art. 48, § 3º, da lei
8.666/1993 que dispõe:

Art. 48.  Serão desclassificadas:
(...)
§ 3º Quando todos os licitantes forem
inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a administração poderá fixar
aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou de
outras propostas escoimadas das causas
referidas neste artigo, facultada, no caso de
convite, a redução deste prazo para três dias
úteis.  (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

O item 7.9 do edital e o art. 48, § 3º, da lei 8.666/1993 têm
amparo na jurisprudência do TCU conforme dispõe o informativo de
licitações e contratos 156/2013:

A existência de apenas um competidor em
determinada fase do certame não impede a
aplicação do art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93,
ressalvados os casos de licitação na
modalidade convite, onde se exige o mínimo de
três propostas aptas à seleção.

A competência para subscrever o aviso de reapresentação de
envelopes de documentos de habilitação é do Secretário de Estado
da Defesa Civil do Piauí, pois se insere nesta decisão a prerrogativa
de escolha sobre o início ou não de um novo certame.

Teresina (PI), 06 de Setembro de 2018.

RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA FILHO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA DEFESA CIVIL  DO PIAUÍ
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria de Estado de Cultura do Piauí - SECULT

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0268/2018
Número do Processo de Inexigibilidade: AA.021.1.001621/18-93
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): FRANCIMARIO DA SILVA FEITOSA
CPF do Contratado: 988.519.263-87
Resumo do Objeto do Contrato: referente à apresentação musical de
“CHICO MÁRIO” no dia 04 de agosto no Projeto Boca da Noite no
município de São Raimundo Nonato/PI, com recursos oriundos de
Custeio, no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil reais)
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte dias)
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias)
Data da Assinatura do Contrato: 11/07/2018
Valor Global: R$ 1.000,00 (Um Mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ação Orçamentária: 51101
Natureza de Despesa: 3390.36
Fonte de Recursos: 0100001001
Signatários do Contrato: Pela Contratante: MARLENILDES LIMA
DA SILVA (BID LIMA)
Pela contratada: FRANCIMARIO DA SILVA FEITOSA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0118/2018
Número do Processo de Inexigibilidade: AA.021.1.001205/18-64
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): DIOGO DOURADO PIRES BRITO
CPF do Contratado: 004.992.313-76
Resumo do Objeto do Contrato: referente à apresentação musical da
banda “FAST EVIL” no dia 11 de julho no Projeto Boca da Noite no
município de Teresina/PI, com recursos oriundos de Custeio, no valor
de R$ 2.000,00 (Dois Mil reais)
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte dias)
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias)
Data da Assinatura do Contrato: 24/05/2018
Valor Global: R$ 2.000,00 (Dois Mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ação Orçamentária: 51101
Natureza de Despesa: 3390.36
Fonte de Recursos: 0100001001
Signatários do Contrato: Pela Contratante: MARLENILDES LIMA
DA SILVA (BID LIMA)
Pela contratada: DIOGO DOURADO PIRES BRITO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0280/2018
Número do Processo de Inexigibilidade: AA.021.1.001429/18-84
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): TIAGO CARLOS FERREIRA
CPF do Contratado: 021.805.843-85
Resumo do Objeto do Contrato: referente à estrutura de equipamento
de som e iluminação para atender o Projeto Boca da Noite no município
de Oeiras/PI, com recursos oriundos de Custeio, no valor de R$
3.600,00 (Três Mil e Seiscentos reais)
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte dias)

Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias)
Data da Assinatura do Contrato: 19/06/2018
Valor Global: R$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ação Orçamentária: 51101
Natureza de Despesa: 3390.36
Fonte de Recursos: 0100001001
Signatários do Contrato: Pela Contratante: MARLENILDES LIMA
DA SILVA (BID LIMA)
Pela contratada: TIAGO CARLOS FERREIRRA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0424/2018
Número do Processo de Inexigibilidade: AA.021.1.001418/18-72
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): EMYLLIA SILVA SANTOS 01904105319
CNPJ do Contratado: 29.483.833/0001-32
Resumo do Objeto do Contrato: referente à apresentação musical de
“GRUPO TROMBONE E CIA” no Projeto Boca da Noite no município
de Teresina/PI, com recursos oriundos de Custeio, no valor de R$
2.000,00 (Dois Mil reais)
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte dias)
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias)
Data da Assinatura do Contrato: 05/07/2018
Valor Global: R$ 2.000,00 (Dois 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: EMYLLIA SILVA SANTOS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0274/2018
Número do Processo de Inexigibilidade: AA.021.1.001617/18-40
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): VINICIOS BORGES DA TRINDADE
CPF do Contratado: 043.519.283-36
Resumo do Objeto do Contrato: referente à apresentação musical da
banda “PATROLA” no dia 18/08 no Projeto Boca da Noite no
município de Oeiras/PI, com recursos oriundos de Custeio, no valor
de R$ 1.000,00 (Um Mil reais)
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte dias)
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias)
Data da Assinatura do Contrato: 11/07/2018
Valor Global: R$ 1.000,00( Um Mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ação Orçamentária: 51101
Natureza de Despesa: 3390.36
Fonte de Recursos: 0100001001
Signatários do Contrato: Pela Contratante: MARLENILDES LIMA
DA SILVA (BID LIMA)
Pela contratada: VINICIOS BORGES DA TRINDADE.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0436/2018
Número do Processo de Inexigibilidade: AA.021.1.001766/18-29
Fundamento Legal: Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93
Contratante: Secretaria de Estado de Cultura do Piauí – SECULT
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CNPJ do Contratante: 05.782.352/0001-60
Contratado (a): PALOMA CELESTINO OLIVEIRA
CPF do Contratado: 048.201.253-62
Resumo do Objeto do Contrato: referente à apresentação musical da
banda “VELHO OUTONO” no dia 22/09 no Projeto Boca da Noite no
município de Bom Jesus/PI, com recursos oriundos de Custeio, no
valor de R$ 1.000,00 (Um Mil reais)
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte dias)
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias)
Data da Assinatura do Contrato: 15/08/2018
Valor Global: R$ 1.000,00 (Um Mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ação Orçamentária: 51101
Natureza de Despesa: 3390.36
Fonte de Recursos: 0100001001
Signatários do Contrato: Pela Contratante: MARLENILDES LIMA
DA SILVA (BID LIMA)
Pela contratada: PALOMA CELESTINO OLIVEIRA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0292/2018
Número do Processo de Inexigibilidade: AA.021.1.001464/18-37
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): OSVANDO MARINHO BARROS
CPF do Contratado: 014.833.223-43
Resumo do Objeto do Contrato: referente à apresentação musical de
“OSVANDO BARROS” no dia 06/07 no Projeto Boca da Noite no
município de Picos/PI, com recursos oriundos de Custeio, no valor
de R$ 1.000,00 (Um Mil reais)
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte dias)
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias)
Data da Assinatura do Contrato: 28/06/2018
Valor Global: R$ 1.000,00 (Um Mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ação Orçamentária: 51101
Natureza de Despesa: 3390.36
Fonte de Recursos: 0100001001
Signatários do Contrato: Pela Contratante: MARLENILDES LIMA
DA SILVA (BID LIMA)
Pela contratada: OSVANDO MARINHO BARROS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0419/2018
Número do Processo de Inexigibilidade: AA.021.1.001750/18-73
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): ARTUR CARVALHO FONTENELLE DA SILVA
CPF do Contratado: 317.684.148-58
Resumo do Objeto do Contrato: referente à apresentação musical da
banda “MORBID WHISPER” no dia 15/09 no Projeto Boca da Noite
no município de Parnaíba/PI, com recursos oriundos de Custeio, no
valor de R$ 1.000,00 (Um Mil reais)
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte dias)
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias)
Data da Assinatura do Contrato: 08/08/2018
Valor Global: R$ 1.000,00 (Um Mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ação Orçamentária: 51101
Natureza de Despesa: 3390.36
Fonte de Recursos: 0100001001

Signatários do Contrato: Pela Contratante: MARLENILDES LIMA
DA SILVA (BID LIMA)
Pela contratada: ARTUR CARVALHO FONTENELLE DA SILVA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0418/2018
Número do Processo de Inexigibilidade: AA.021.1.001748/18-46
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): ANTONIO JOSÉ SOUSA DE ABREU
CPF do Contratado: 009.502.503-09
Resumo do Objeto do Contrato: referente à apresentação musical de
“TOM ZÉ DE ABREU E BANDA” no dia 19/10 no Projeto Boca da
Noite no município de União/PI, com recursos oriundos de Custeio,
no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil reais)
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte dias)
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias)
Data da Assinatura do Contrato: 08/08/2018
Valor Global: R$ 1.000,00 (Um Mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ação Orçamentária: 51101
Natureza de Despesa: 3390.36
Fonte de Recursos: 0100001001
Signatários do Contrato: Pela Contratante: MARLENILDES LIMA
DA SILVA (BID LIMA)
Pela contratada: ANTONIO JOSÉ SOUSA DE ABREU.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0279/2018
Número do Processo de Inexigibilidade: AA.021.1.001366/18-67
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): CÍCERO DA SILVA
CPF do Contratado: 207.954.753-49
Resumo do Objeto do Contrato: referente à estrutura de equipamento
de som e iluminação para atender o Projeto Boca da Noite no município
de Floriano/PI, com recursos oriundos de Custeio, no valor de R$
7.200,00 (Sete Mil e Duzentos reais)
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte dias)
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias)
Data da Assinatura do Contrato: 14/06/2018
Valor Global: R$ 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ação Orçamentária: 51101
Natureza de Despesa: 3390.36
Fonte de Recursos: 0100001001
Signatários do Contrato: Pela Contratante: MARLENILDES LIMA
DA SILVA (BID LIMA)
Pela contratada: CÍCERO DA SILVA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0460/2018
Número do Processo de Inexigibilidade: AA.021.1.001787/18-30
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): MARIA ELIZABETH BORGES ZANON
CPF do Contratado: 550.283.571-53
Resumo do Objeto do Contrato: referente à apresentação musical de
“KAUANY MISSENNA” no dia 25/08 no Projeto Boca da Noite no
município de Bom Jesus/PI, com recursos oriundos de Custeio, no
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PROCESSO ADMINISTRA TIV O Nº A.A.021.1.000721/18-00

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICIT AÇÃO

Considerando as informações, pareceres, documentos e
despachos contidos no Processo Administrativo nº A.A.021.1.000721/
18-00 RATIFICO a inexigibilidade de licitação reconhecida pela
Assessoria Jurídica para contratar com NOVA PRODUÇÕES,
objetivando a disponibilização de recursos financeiros a título de
custeio referente à realização da Paixão de Cristo do município de
Bom Jesus – PI, no dia 30 de março de 2018.

Essa ratificação se fundamenta no inciso III, do artigo 25 da
Lei Federal nº 8.666/93.

O valor global do contrato é de R$ 220.000,00 (Duzentos e
Vinte Mil Reais), que será pago em parcela única, por conta do
Projeto/Atividade: 2244 – E0000, FR – 0100001001, e Elemento de
Despesa: 3390.39.

Teresina-PI, 13 de março de 2018.

    FÁBIO NÚÑEZ NOVO
   Secretária de Estado de Cultura do Piauí

Of. 178

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria de Estado de Cultura do Piauí - SECULT

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA

EXTRATO DO CONTRATO N º34/2018.
Processo nº AA.013.1.000074/18-43.
Modalidade de Licitação: Concorrência.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21/06/93.
Contratante: Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí.
CNPJ do Contratante: 06.553.531/0001-98
Contratado: CONSTRUTORA SUCESSO S.A.
CNPJ do Contratado: 09.588.906/0001-43.
Resumo do objeto do contrato: Serviços de 12.380,98 m² de
pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ
e 18.528,15 m² de urbanização da avenida Governador Lucídio Portela
no município de José de Freitas, neste Estado.
Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2019.
Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias.
Data de Assinatura do contrato: 04 de setembro de 2018.
Valor global: R$ 5.097.156,03 (cinco milhões, noventa e sete mil, cento
e cinquenta e seis reais e três centavos).
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:
0116000000.
Signatários do contrato: Pela Contratante: Deusval Lacerda de Moraes
e Pela Contratada: Túlio Marcelo Costa Bezerra.

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

Of. 661

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2018 - CPL

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí – SEINFRA, por
intermédio da Comissão Permanente de Licitação torna público e
para conhecimento dos interessados, que após exame das propostas
de preços apresentadas pelas empresas habilitadas no pleito relativo
à Tomada de Preços nº 08/2018-CPL destinada à execução de serviços
de 8.236,20 m² de pavimentação em CBUQ no bairro Ilhotas, no
município de Teresina-PI, compreendendo: Rua Jaicós (1.951,95 m²);
Rua Regeneração (2.056,53 m²); Rua Santa Luzia (1.733,55 m²), Rua
Solange de Area leão (1.789,34 m²), Rua Elizeu Franco (704,83 m²),

valor de R$ 1.000,00 (Um Mil reais)
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte dias)
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias)
Data da Assinatura do Contrato: 24/08/2018
Valor Global: R$ 1.000,00 (Um Mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ação Orçamentária: 51101
Natureza de Despesa: 3390.36
Fonte de Recursos: 0100001001
Signatários do Contrato: Pela Contratante: MARLENILDES LIMA
DA SILVA (BID LIMA)
Pela contratada: MARIA ELIZABETH BORGES ZANON.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0309/2018
Número do Processo de Inexigibilidade: AA.021.1.001668/18-59
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): FRANCISCO DE MIRANDA
CPF do Contratado: 008.655.463-80
Resumo do Objeto do Contrato: referente à apresentação musical da
banda “FRANK E BANDA FARRA DE OURO” no dia 01/09 no
Projeto Boca da Noite no município de São Raimundo Nonato/PI,
com recursos oriundos de Custeio, no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil
reais)
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte dias)
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias)
Data da Assinatura do Contrato: 27/07/2018
Valor Global: R$ 1.000,00 (Um Mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ação Orçamentária: 51101
Natureza de Despesa: 3390.36
Fonte de Recursos: 0100001001
Signatários do Contrato: Pela Contratante: MARLENILDES LIMA
DA SILVA (BID LIMA)
Pela contratada: FRANCISCO DE MIRANDA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0426/2018
Número do Processo de Inexigibilidade: AA.021.1.001558/18-64
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): SOLANGE DE SOUSA SILVA
CPF do Contratado: 470.854.793-53
Resumo do Objeto do Contrato: referente à apresentação da quadrilha
junina “NOVA GERAÇÃO” no dia 14/07 no 8º Arraial da Amintas
Floriano, no bairro Risoleta Neves no município de Teresina/PI, com
recursos oriundos de Custeio, no valor de R$ 1.500,00 (Um Mil e
Quinhentos reais)
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte dias)
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias)
Data da Assinatura do Contrato: 23/07/2018
Valor Global: R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ação Orçamentária: 51101
Natureza de Despesa: 3390.36
Fonte de Recursos: 0100001001
Signatários do Contrato: Pela Contratante: MARLENILDES LIMA
DA SILVA (BID LIMA)
Pela contratada: SOLANGE DE SOUSA SILVA.

Of. 176
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

CONTRATO N° 185/2018/FEPISERH
REF Adesão a Ata de Registro de Preço nº 02/2018/ALEPI-PI
Processo Administrativo nº 0.004.126/2018/FEPISERH
Contratante: FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE SE SERVIÇOS
HOSPITALARES - FEPISERH
CNPJ: 27.667.356/0001-30
Contratado: L P TOTAL SERVICE LTDA - ME.
CNPJ: 10.846.808/0001-48.
Objeto: MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES
OU MANUTENÇÃO DE SUBSTAÇÃO COM FORNECIMENT O DE
PEÇAS E ACESSORIOS.
Valor Total do contrato: R$ 576.480,00 (Quinhentos e Setenta e
Seis Mil Quatrocentos e oitenta Reais).
Fonte Recursos: 33.90.39.15 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica/Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos.
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal 5.450/05.
Data de Assinatura: 22 (Vinte e Dois) de agosto de 2018.
Vigência: 12 (Doze) messes, contados da data da assinatura.
Signatários: FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE SE SERVIÇOS
HOSPITALARES – FEPISERH e L P TOTAL SERVICE LTDA - ME
Maiores informações: Coordenadoria de Licitações da FEPISERH.
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 570, CEP: 64.052-345 Bairro
São Cristóvão.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

CONTRATO N° 178/2018/FEPISERH
REF Dispensa de licitação nº 43/2018/FEPISERH
Processo Administrativo nº 0.002.728/2018/FEPISERH
Contratante: FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE SE SERVIÇOS
HOSPITALARES - FEPISERH
CNPJ: 27.667.356/0001-30
Contratado: J NERVAL DE SOUSA – TECNÍQUIMICA.
CNPJ: 34.973.438/0001-78.
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPOS C/C COMODA TO DAS
BOMBAS DE INFUSÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO
HOSPITAL REGIONAL  CHAGAS RODRIGUES.
Valor Total do contrato: R$ 77.140,00 (Setenta e Sete Mil e Cento e
Quarenta Reais).
Fonte Recursos: 44.22.52.08 – Equipamentos e Material Permanente/
Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico e
Laboratorial.
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 Art. 24, Inciso IV.
Data de Assinatura: 10 (Dez) de agosto de 2018.
Vigência: Até 31 de Dezembro de 2018, contados da data da
assinatura.
Signatários: FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE SE SERVIÇOS
HOSPITALARES – FEPISERH e J NERVAL DE SOUSA –
TECNÍQUIMICA
Maiores informações: Coordenadoria de Licitações da FEPISERH.
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 570, CEP: 64.052-345 Bairro
São Cristóvão.

Of.  069

obedecido o critério de julgamento prescrito no Edital, foram todas
consideradas classificadas, por atenderem, no todo, as exigências
do edital, na seguinte ordem crescente de classificação: 1º lugar: F.
Costa Construtora Ltda-EPP, 2º lugar: Construtorres Serviços Gerais
Ltda, 3º lugar: Cerrado Engenharia Incorporadora Eirelli e 4º lugar:
Construplan Engenharia e Serviços Ltda. Assim foi considerada como
vantajosa a proposta da empresa: F. COSTA CONSTRUTORA LTDA-
EPP, a)Valor Global: R$ 400.496,26 (Quatrocentos mil, quatrocentos e
noventa e seis reais, vinte e seis centavos). Assegurado os prazos para
cumprimento da Lei nº 8.666/93. Publique-se.

Teresina (PI), 06 de setembro de 2018.

Irene Ferreira da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Of. 662

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Extrato de Termo de Apostilamento n° 03/2018 ao
Contrato N° 33/2018

   Espécie Termo de Apostilamento de fonte de recursos n°03/2018,
referente à obra de mobilidade urbana do Contrato n° 33/2018
(Pavimentação em paralelepípedo no município de Buriti dos Lopes-PI),
em que celebram a Secretaria de Turismo do Estado do Piauí e a empresa
AA DOS SANTOS NETO.  Processo n° AA.153.1.001690/17-80

Objeto: Apostila ao Contrato n° 33/2018 acrescentando a seguinte
fonte de recursos, sendo que as demais cláusulas do Contrato
permanecem inalteradas:

a) Fonte de Recursos: 116.

Teresina, 05 de setembro de 2018.

BRUNO FERREIRA CORREIA LIMA
Secretário de Turismo

Of. 640

SECRETARIA  DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL  TIBÉRIO NUNES-HR TN
FLORIANO-PI

O Hospital Regional Tibério Nunes vem ratificar as publicações
abaixo:

Processo nº 503/2018 – Inexigibilidade  de licitação nº 490/2018
Empresa:ASTEL SAT Objeto:Manut. Equip. UTI e laboratório

Valor: 1.800,00  Fundamentação: Art.25 caput da Lei 8.666/93

Processo nº 526 /2018 - Dispensa  de licitação nº 513 /2018
Empresa: MEDICAL LIFE Objeto: Material ortopédico .
Valor: 600,00 Fundamentação: Art.24, inc. IV da Lei 8.666/93

Processo nº 529 /2018 - Dispensa  de licitação nº 516 /2018
Empresa: SPINE Objeto: Material hospitalar.
Valor: 3.600,00 Fundamentação: Art.24, inc. IV da Lei 8.666/93

Of. 146

O Hospital Regional Tibério Nunes vem ratificar as publicações
abaixo:

Processo nº 281 /2018 - Dispensa  de licitação nº 273/2018
Empresa: SPINE Objeto: Material ortopedia.
Valor: 4.000,00 Fundamentação: Art.24, inc. IV da Lei 8.666/93

Of. 147
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÍARIO

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRA TIV O: nº AA.900.1.017460/18-90
DISPENSABILIDADE DE LICIT AÇÃO: No 256/18
FUNDAMENT O LEGAL : Art. 24, IV, da Lei 8.666/93, DECISÃO
JUDICIAL EXARADA NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº
2018.0001.000347-9
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1.038 (Mil cento e trinta e oito)
CÁPSULAS DE PIRFENIDONA para a paciente ANTONIA LIMA  DE
ALENCAR MORAES
EMPRESA VENCEDORA:  PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS &
FARMACÊUTICOS
VALOR TOTAL:  R$ 31.168,80 (Trinta e um mil, cento e sessenta e
oito reais e oitenta centavos)
FONTE DE RECURSO: 100 – TESOURO ESTADUAL
Outras Informações na Comissão de Licitação da SESAPI.

Publique-se.

FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Secretário de Estado da Saúde do Piauí

Of.  253

Of.  441

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
MATERNIDADE DONA  EVANGELINA  ROSA
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
ÓRGÃO: MATERNIDADE DONA  EVANGELINA  ROSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT AÇÃO

ERRATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE Nº 153, de 14 de agosto de
2018, pag. 56

Onde se Lê:

EXTRATO DO CONTRATO Nº 57/2018

Leia- se:

EXTRATO DO CONTRATO Nº 56/2018

   Dr. Francisco Macêdo Neto
       Diretor Geral - MDER
      CPF: 160.292.243-87

Of.  710
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AVISO DE PUBLICAÇÃO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE

PREÇOS Nº 001/18 - CPL

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DO GRUPO HIDRÁULICO, A FIM DE SEREM
UTILIZADOS NA  IMPLANT AÇÃO E MANUTENÇÃO DOS
SISTEMAS OPERADOS PELA AGESPISA NO INTERIOR DO
ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME SOLICIT AÇÃO CONTIDA  NO
MEMO N° 126/2017-GEPAM, ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO V –
TERMO DE REFERÊNCIA  E AUTORIZAÇÃO DA  DIPRE 12/01/
2018. Acha-se aberto na AGESPISA – Águas e Esgotos do Piauí S/
A, no setor de Licitações, sito à Avenida Marechal Castelo Branco,
nº 101-N – Cabral, 1º andar, Bloco “B”, o SRP Nº 001/2018-CPL,
com abertura dos envelopes, no dia 21 de setembro de 2018, às
09:00 horas, no endereço acima. O Edital em seu inteiro teor será
entregue aos interessados diariamente, de segunda à sexta-feira, das
08:00 às 13:00 horas. O valor do Edital é de R$ 30,00 (trinta reais),
para cobrir despesas com reprografia. Maiores informações pelo
telefone (86) 3198-0150, Ramal 286.

Teresina, 05 de setembro de 2018

ISAURA MARIA  JOSÉ AVELINO
Pregoeira

GENIVAL BRITO DE CARVALHO
Diretor Presidente

Of.  1140

AVISO DE PUBLICAÇÃO
EDITAL TOMADA  DE PREÇOS Nº 006/2018 - CPL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  EM
ENGENHARIA  ELÉTRICA  PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
ITEM I -  MONT AGEM DE REDE ELÉTRICA  E SUBESTAÇÃO
AÉREA DE 225 KVA EM POSTE DE CONCRETO DE 11.600KGF,
EM RAMAL  DE 13.8KV, COM FORNECIMENT O DE MÃO DE
OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENT OS, MATERIAIS PARA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NO SET OR DE CAPTAÇÃO
D’AGUA  (AÇUDE JOANA), DA AGESPISA, NO MUNICÍPIO DE
PEDRO II – PI; ITEM II -  MONT AGEM DE RAMAL  DE REDE
ELÉTRICA  EM ALTA TENSÃO E SUBESTAÇÃO AÉREA DE 30
KVA EM POSTE DE CONCRETO DE 11.600KGF, EM RAMAL  DE
13.8KV, COM FORNECIMENT O DE MÃO DE OBRA,
FERRAMENT AS, EQUIPAMENT OS, MATERIAIS PARA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA  UNIDADE DE CAPTAÇÃO POÇO
TUBULAR (POV OADO AROEIRA), DA  AGESPISA, NO
MUNICÍPIO DE PEDRO II – PI. Acha-se aberto na AGESPISA –
Águas e Esgotos do Piauí S/A, no setor de Licitações, sito à Avenida
Marechal Castelo Branco, nº 101-N – Cabral, 1º andar, Bloco “B”, o
Edital da Tomada de Preços 006/2018-CPL, com abertura dos
envelopes, no dia 26 de setembro de 2018, às 09:00 horas, no endereço
acima. O Edital em seu inteiro teor será entregue aos interessados
diariamente, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 13:00 horas. O
valor do Edital é de R$ 50,00 (cinquenta reais), para cobrir despesas
com reprografia. Maiores informações pelo telefone (86) 3198-0150,
Ramal 286.

Teresina, 31 de agosto de 2018

SILVANIA  DA SILVA CARVALHO
Presidente da CPL

GENIVAL BRITO DE CARVALHO
Diretor Presidente

Of.  1122

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

TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENT O LICIT ATÓRIO
PROCESSO Nº AA.337.1.000760/17-58 – TOMADA  DE

PREÇOS 002/2018

Despacho de anulação de processo
Licitatório em razão necessidade de
publicação do ato convocatório.

A Fundação dos Esportes do Piauí - FUNDESPI,

CONSIDERANDO a necessidade de publicação do ato
convocatório em Jornal de Grande Circulação do certame supra referido,
com vistas a melhor atender ao interesse da Administração Pública,

RESOLVE:

ANULAR  o processo licitatório Tomada de preço nº 002/
2018 ,  que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE
ENGENHARIA  PARA REALIZAR A REFORMA DO CAMPO DE
FUTEBOL NO POVOADO SOINHO, ZONA RURAL DE TERESINA-
PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS
PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Inicialmente ressalta-se que a revogação está
fundamentada por art. 4º, da lei federal nº 10.520/02, e art. 49 da Lei
nº 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

Fundamental informar que a FUNDESPI solicitou o pedido de
publicação do certame em tempo hábil à CCOM, a qual tem a
responsabilidade de providenciar as publicações dos atos
administrativos dos órgãos e entidades administrativas em jornal de
grande circulação. No entanto, após reiteradas tentativas de localização
da publicação nos jornais locais, não foi identificada o aviso de licitação.

Ademais, as Leis Federais8.666/93 e 10.520/02, estabelecem a
necessidade de publicação em jornal de grande circulação dos
procedimentos licitatórios, e no caso da segunda normativa,
expressamente a do pregão, como pode-se constatar a seguir, in verbis;

Art. 4  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados e observará as seguintes regras:
I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de
publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente
federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e
facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto
da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do
regulamento de que trata o art. 2º; (Lei n° 10.520/02).

Mesmo sendo um fato atípico, haja vista jamais ter ocorrido
antes com as publicações solicitadas pela FUNDESPI desde 2017, o
que justifica a segurança da pregoeira e de sua equipe de apoio em
dar prosseguimento ao certame, acreditando que a publicação do
aviso no jornal de circulação havia ocorrido, não pode a
administração não cumprir determinação preceituada em lei.

Nesse sentido, e considerando que a validade da licitação
depende da ampla divulgação de sua existência, efetiva com
antecedência que assegure a participação dos eventuais interessados
e o conhecimento da sociedade e que o descumprimento à regra de
publicidade acarreta a nulidade da licitação e do contrato.

Importa destacar que no caso em epígrafe, a anulação do
Pregão Presencial nº 02/2018 não gera a obrigação de indenização
pela administração;

E ainda, com fulcro no art. 49, § 3º, da Lei 8.666/93, dá-se
ciências aos licitantes da anulação da presente licitação, para que,
querendo, se possa exercer a ampla defesa e o contraditório, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Proceda-se à abertura de novo processo licitatório.
Publique-se.

Teresina, PI, 3 de setembro de 2018

JOSÉ RIBAMAR DE ARAÚJO FILHO
PRESIDENTE DA FUNDESPI

Of.  877
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       EXTRATO DO TERMO ADITIV O Nº 25/18
AO CONTRATO 80/2014-ASJUR

FIRMA: MAZUAD AUTOLOCADORA E LOGÍSTICA LTDA
C.N.P.J.: 09.192.288/0001-18
OBJETO: O prazo de vigência fica prorrogado por mais 12(doze)
meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º. 8.666/93 e suas alterações.

GENIVAL BRITO DE CARVALHO
Diretor Presidente

EXTRATO DO TERMO ADITIV O Nº 26-A/2018
AO CONTRATO 35/2016

FIRMA: BRASÃO VIGILÂNCIA  E SEGURANÇA LTDA
C.N.P.J.: 19.923.146/0001-37
OBJETO: Fica acrescido, a partir de 09 de julho de 2018, 01(um) posto
de vigilância comercial armada, a ser lotado no edifício sede da
AGESPISA, em Teresina-PI, acarretando um aumento no valor mensal
de R$ 4.981,54(quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e cinqüenta
e quatro centavos), correspondente ao percentual aproximado de
0,88%, alterando o valor mensal do contrato para R$
377.629,52(trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte nove
reais e cinqüenta e dois centavos), perfazendo um valor anual de R$
4.531.554,24(quatro milhões, quinhentos e trinta e um mil, quinhentos
e cinqüenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º. 8.666/93 e suas alterações.

GENIVAL BRITO DE CARVALHO
Diretor Presidente

EXTRATO AO CONTRATO N° 35/2018

FIRMA: SUPER VOLT ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 23.621.550/0001-23
OBJETO: Execução dos serviços de adequação nas subestações
elétricas e a substituição dos transformadores de força da captação
de água bruta, localizada no açude Caldeirão e da estação de
tratamento de água, situada no Morro da Saudade, Elo de Piripiri
VIGÊNCIA: 90(noventa) dias. EXECUÇÃO: 30(trinta) dias. VALOR
TOTAL: R$ 461.547,81(quatrocentos e sessenta e um mil, quinhentos
e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º. 8.666/93 e suas alterações.

GENIVAL BRITO DE CARVALHO
Diretor Presidente

EXTRATO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/18-ASJUR

FIRMA:GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL
C.N.P.J: 25.034.383/0001-40
OBJETO: Aquisição de material de expediente.
ITENS 3, 4, 5, 9, 14, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32 e 39.
VALOR GLOBAL: 158.258,80(cento e cinqüenta e oito mil duzentos e
cinqüenta e oito reais e oitenta centavos).

FIRMA: LIVRARIA  E PAPELARIA CAMPOS LTDA
C.N.P.J: 04.154.079/0001-66
OBJETO: Aquisição de material de expediente.
ITENS  2, 6, 10, 11, 13, 19, 21, 25, 36, 37 e 38.
VALOR GLOBAL: 21.040,90(vinte e um mil, quarenta reais e noventa
centavos).

FIRMA: CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
C.N.P.J: 05.106.833/0001-55
OBJETO: Aquisição de material de expediente.
ITENS  1, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 33, 34 e 35.
VALOR GLOBAL: 3.718,50(três mil, setecentos e dezoito reais e
cinqüenta centavos).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º. 8.666/93 e suas alterações.

GENIVAL BRITO DE CARVALHO
Diretor Presidente

Of.  1135

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

TERMO ADITIV O N° 001/2018/DPE/PI
Processo Administrativo nº 001944/2018/DPE/PI
Contrato  nº 017/2018/CLC/DPE/PI
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ: 41.263.856/0001-37
CONTRATADA: MAR TINS E REIS LTDA
CNPJ: 02.710.009/0001-11
Objeto: Supressão de 23,33% e Renovação do contrato 17/2018, pelo
período de 06(seis) meses.
Valor mensal do contrato: R$ 66.354,77 (sessenta seis mil trezentos
e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (339037)
Fundamento Legal: Lei Federal e 10.520/2002 c/c 8.666/1993.
Data de Assinatura: 03 de setembro de 2018.
Vigência: a partir de 01/10/2018 até 31/03/2019.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E  A
EMPRESA MARTINS E REIS LTDA.

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações e Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira
Tapety, 185, B. Noivos Teresina – PI ou pelo tel. (86) 99476-5262.

Of. 170

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA  ESTADUAL  DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Extrato do Terceiro Termo Aditivo Ao Contrato Nº 16/2015.

Errata do Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2015,
publicado no DOE PI nº 135 de 19 de julho de 2018, pág31.
Onde se Lê: “Data da Assinatura”: 24/07/2018.
Leia-se: “Data da Assinatura”: 18/07/2018.

Of. 032

PREFEITURA MUNICIP AL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO – PI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA  DE PREÇO N° 011/2018

PROCESSO ADM. Nº 6656/2018 O Município de São José do Divino
- PI, torna público aos interessados que realizará licitação na
modalidade Tomada de Preço Nº 11/2018, abertura dia 28/09/2018 às
08:00h, objetivando Contratação de empresa para construção de um
Estádio de Futebol no Município de São José do Divino-PI, conforme
especificações contidas no Termo de Referência e Edital. VALOR
ESTIMADO: R$505.063,21. FONTE DE RECURSOS: CV28/2018
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES. LOCAL DO EVENTO,
RETIRADA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: sede da Prefeitura
Municipal, Av. Manoel Divino, n° 55 - Centro, das 7:00 às 13:00 horas,
telefone: (86) 3346-1231.

São José do Divino-PI, 06 de Setembro de 2018.

LUZIANY ROCHA DE SOUSA
Presidente da Comissão de Licitação

Of. 211
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 A empresa EDUARDO MEDEIROS EMPREENDIMENT OS LTDA,
CNPJ: 20.968792/0001-08. Torna público que requereu junto à SEMAM
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a
LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI, para empreendimento/atividade
LOTEAMENTO CIDADE JARDIM , situada na Rua Projetada 202,
S/N – Bairro Parque de Exposições – Piauí – PI. Foram apresentados
estudos ambientais solicitados. (Consultoria: Ecoquimica – Meio
Ambiente e Segurança do Trabalho *89 99927-0530).

 A empresa STA MANDESCLARY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
- ME, CNPJ: 06.947.508/0001-88. Torna público que requereu junto à
SEMAM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO, para
empreendimento/atividade FABRICAÇÃO DE LA TICINIOS , situada
na Rua Luís de Sousa Aragão, 649 – Bairro Pedrinhas – Piauí – PI. Foram
apresentados estudos ambientais solicitados. (Consultoria: Ecoquimica
– Meio Ambiente e Segurança do Trabalho *89 99927-0530).

OMEGA ENERGIA SOLAR PIAUÍ S.A.
CNPJ sob o nº 30.872.530/0001-90

Comunicado
Omega Energia Solar Piauí S.A., inscrita sob o CNPJ 30.872.530/0001-
90, torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – SEMAR, a MUDANÇA DE TITULARIDADE DA LICENÇA
DE INSTALAÇÃO (LI), para Complexo Fotovoltaico Boqueirão Leste,
localizado na Fazenda Pindaíba, zona rural do município de Gilbués. Não
foi determinado estudo de impacto ambiental.

OMEGA ENERGIA SOLAR PIAUÍ S.A.
CNPJ sob o nº 30.872.530/0001-90

Comunicado
Omega Energia Solar Piauí S.A., inscrita sob o CNPJ 30.872.530/0001-
90, torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – SEMAR, a MUDANÇA DE TITULARIDADE DA LICENÇA
DE INSTALAÇÃO (LI), para Complexo Fotovoltaico Boqueirão Oeste,
localizado na Fazenda Pindaíba, zona rural do município de Gilbués.
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

OMEGA ENERGIA SOLAR PIAUÍ S.A.
CNPJ sob o nº 30.872.530/0001-90

Comunicado
Omega Energia Solar Piauí S.A., inscrita sob o CNPJ 30.872.530/0001-
90, torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – SEMAR, a MUDANÇA DE TITULARIDADE DA LICENÇA
PRÉVIA (LP), para a Linha de Transmissão 500 kV Complexo Boqueirão
– SE Gilbués II, localizado na Fazenda Pindaíba, zona rural do município
de Gilbués.  Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

OMEGA ENERGIA SOLAR PIAUÍ S.A.
CNPJ sob o nº 30.872.530/0001-90

Comunicado
Omega Energia Solar Piauí S.A., inscrita sob o CNPJ 30.872.530/
0001-90, torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos – SEMAR, a MUDANÇA DE TITULARIDADE
DA LICENÇA PRÉVIA (LP), para a Linha de Transmissão 69 kV
Boqueirão Leste/Oeste – SE Gilbués II, localizado na Fazenda
Pindaíba, zona rural do município de Gilbués.  Não foi determinado
estudo de impacto ambiental.

OMEGA ENERGIA SOLAR PIAUÍ S.A.
CNPJ sob o nº 30.872.530/0001-90

Comunicado
Omega Energia Solar Piauí S.A., inscrita sob o CNPJ 30.872.530/0001-
90, torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – SEMAR, a MUDANÇA DE TITULARIDADE DA LICENÇA
INSTALAÇÃO (LI), para o Complexo Fotovoltaico Boqueirão Sul,
localizado nas Fazendas Santa Rosa e Taboca, zona rural do município
de Gilbués.  Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

P. P.  209
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P. P.  199
3 - 3

OUTROS

ANTONIO JOSÉ FERREIRA LIMA,  CNPJ: 20.129.026/0001-41, torna
publico que requereu da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos- SEMAM,  a renovação da Licença de Operação e Licença
de Extração, para Extração de Ar eia, Situada no Povoado Cebola,
Riacho Severino, Data Formosa em Teresina-PI.

ANTONIO JOSÉ FERREIRA LIMA,  CNPJ: 20.129.026/0001-41, torna
publico que requereu da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos- SEMAM,  a renovação da Licença de Operação e Licença
de Extração, para Extração de Ar eia, Situada Na Estrada da Alegria,
s/n, Km 10, Povoado Alegria em Teresina-PI.

P. P.  205

RAIMUNDO NONATO DO REGO torna público que solicitou à
SEMAR expedição de autorização e outorga preventiva, para
perfuração de poço tubular na localidade Rua Benedito do Rego, S/
N, Bairro São Judas Tadeu, Sub-bacia BACIAS DIFUSAS DO BAIXO
PARNAÍBA, Aquífero PIAUÍ, no município de UNIÃO-PI,
coordenadas Lat.: -04 35’ 26,0"; Long.: -42 51’ 22,0 para reservar
1.460m3/ano para uso.

P. P.  207
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AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE
INFRAESTRUTURA LTDA,
TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SECRETÁRIA DE MEIO
AMBIENTE E TURISMO DE JOSÉ DE FREITAS – SEMAT A
REGULARIZAÇÃO DE LP e LI, PARA ESTAÇÃO RÁDIO BASE,
LOCALIZADA  NA RUA SILVIO ADAUTO, S/Nº - CENTRO, JOSÉ
DE FREITAS/PI.
FOI DETERMINADO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL.

P. P.  208

RAIMUNDO NONATO DE SALES ME CNPJ N° 31.325.396/0001-70
torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Defesa
Civil - (SEMAD) de Piripiri - PI, a Licença de Operação (LO) para
ESPAÇO QUINTAL DO FORRÓ, localizado na na rua José de A.
Freitas n° 232, Bairro Recreio, Piripiri - PI.

P. P.  210

DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUÍ
DETRAN-PI.

AVISO DO EDITAL DE LEILÃO. EDITAL 022/2018.  DETRAN -
PI. DATA: 25 e 26.09.2018, 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”, nos dias 25 e 26 de setembro 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 022/2018- 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, 10 de setembro de 2018.

Carlos Alberto Cordeiro
Presidente da Comissão de Leilão

DETRAN-PI
Of.  425
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 O Sr RAIMUNDO NEIV A EULÁLIO , CPF 002.075.003-04. Torna
público que requereu junto à SEMAM - Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a LICENÇA DE OPERAÇÃO -
LO, para empreendimento/atividade LOTEAMENTO JARDIM
EULÁLIO , situada Na localidade Caldeirão - Bairro Belo Norte, Zona
Rural do Município de Picos-PI. Foram apresentados estudos
ambientais solicitados. (Consultoria: Ecoquimica – Meio Ambiente e
Segurança do Trabalho *89 99927-0530).
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