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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DE CULTURA
GABINETE  DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº  076 /18 - GAB           Teresina, 09 de Outubro de 2018

A  SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA no uso de suas
atribuições legais que lhe confere o Artigo 91 da Lei Complementar nº
13, de 03.01.1994, e considerando o constante do Processo nº
AA.021.1.001942/18-70,  de  05/ 10 / 2018

R E S O L V E:

                   I – Conceder 90 (NOVENTA) dias de LICENÇA
PRÊMIO POR ASSIDUIDADE , a que faz jus, ao servidor JOÃO
LUIS PEREIRA  DA SILVA , Cargo: Agente Técnico de Serviço,
Matrícula 006717-2, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de
Cultura – SECULT, lotado no Complexo Cultural “Clube dos Diários/
Theatro 4 de Setembro, referente ao 6º Quinquênio:  01.09.2011  a
01.09. 2016,  a partir do dia 01.09.2018 a  29. 11.2018, devendo
retornar no dia 30.11.2018.

 II – A presente portaria entra em vigor a partir desta data.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE

Marlenildes Lima da Silva
(Bid Lima)

SECRETÁRIA

PORTARIA Nº  077 /18 - GAB          Teresina, 09 de Outubro de 2018

O  SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA no uso de suas
atribuições legais que lhe confere o Artigo 91 da Lei Complementar nº
13, de 03.01.1994, e considerando o constante do Processo nº
AA.021.1.001924/18-98,  de  01/ 10 / 2018

R E S O L V E:

I – Conceder 90 (NOVENTA) dias de LICENÇA PRÊMIO POR
ASSIDUIDADE , a que faz jus, à servidora MÔNICA MARIA
BOAVISTA GOMES BRAGA CASTELO BRANCO , Cargo: Agente
Superior de Serviço, Matrícula 007406-3, do quadro de pessoal da
Secretaria de Estado de Cultura – SECULT, lotada na Sede da SECULT,
referente ao 1º Quinquênio:  26.06.1988  a  26.06. 1993,  a partir do
dia 01.10.2018 a  29. 12.2018, devendo retornar no dia 30.12.2018.

II – A presente portaria entra em vigor a partir desta data.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE

Marlenildes Lima da Silva
(Bid Lima)

SECRETÁRIA
Of.  551

PORTARIA Nº  075 /18 - GAB       Teresina, 09 de outubro de 2018

A  SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA no uso de suas
atribuições legais que lhe confere o item I do Artigo 110 da Lei
Complementar nº 13, de 03.01.1994, e considerando o constante do
Processo nº  AA.021.1.001938/18-28,  de  05.10.2018

R E S O L V E:

                   I – Conceder AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO da
servidora REGINA MARIA  DO SOCORRO CARVALHO PIRES
FERREIRA , Cargo: Agente Técnico de Serviço, Matrícula 007343-1,
do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Cultura – SECULT,
de quando prestou serviços  a FUNDAÇÃO ESTADUAL  DE
CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUÍ , no período de 25/02/1988

a 28/02/1993, no cargo de Assistente Técnico, perfazendo um total
de 05(cinco) anos, 0(zero) mês(es) e 06(seis) dias, conforme Certidão
de Tempo de Contribuição expedida pela Previdência Social.

                   II – A presente portaria entra em vigor a partir desta data.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE

Marlenildes Lima da Silva
(Bid Lima)

SECRETÁRIA
Of.  550

PORTARIA  GGPES N°083/2018

                             A Gerente de Gestão de Pessoas do Departamento
de Estradas de Rodagem do Piauí, no uso de suas atribuições legais,
na forma determinada no Art.91 da Lei Complementar n°13 de 03/01/
1994 e alterações posteriores e, tendo em vista a  documentação
acostada ao Processo Administrativo SEADPREV online
n°2018.04.1465P .
  RESOLVE tornar sem efeitos legais o ato de averbação de tempo de
serviço consignado ao servidor JOAQUIM DE SOUSA NETO, em
decorrência da Portaria GGPES N°15/2016, após as correções das
falhas verificadas, promover a Averbação de Tempo de Serviço
requerido pelo servidor JOAQUIM DE SOUSA NETO, CPF:
130.326.073-53, admissão 01/05/1985, matrícula: 026405-9, desenhista
projetista, III E, lotado  na Diretoria de Unidade de Engenharia - DUEN
, na forma e condições constantes na certidão de Tempo de Serviço
N°026/2016 prestada ao empregador e período abaixo relacionado:
Empregador: SECRETARIA  DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
Função: Auxiliar Administrativo
Período de Contribuição: 07/11/1979 a 30/06/1985
Tempo de Contribuição: 05 anos, 07 meses e 11 dias.

Certifico que o interessado conta de efetivo exercício de Tempo de
Serviço de 2.063 dias, correspondendo a 05 anos, 07 meses e 11 dias.

Comunique-se, registre-se, publique-se e cumpre-se.

Teresina, (PI) 17 de setembro de 2018.

Keylla Revannia de Sousa Andrade
Gerente de Gestão do DER-PI

PORTARIA  GGPES N°084/2018

                             A Gerente de Gestão de Pessoas do Departamento
de Estradas de Rodagem do Piauí, no uso de suas atribuições legais
de acordo com o Art.91 da Lei Complementar n°13 de 03/01/1994 e
alterações posteriores e considerando a documentação acostada ao
Processo Administrativo DER n° 1017/2018.
Resolve promover a Averbação de Tempo de Serviço requerido pelo
servidor JOÃO DE CARVALHO SÁ , CPF: 051.996.033-53, admissão
26/02/1988, matrícula: 026471-7, engenheiro, D, lotado  na Diretoria de
Engenharia - DUEN , conforme certidão de Tempo Contribuição
prestada aos empregadores e períodos abaixo relacionados:

Empregador: M CRUZ E CIA  LTDA
Período de Contribuição: 01/02/1975 a 30/06/1975
Tempo de Contribuição: 05 meses.

Empregador: LOURIVAL SALES PARENTE
Período de Contribuição: 01/07/1975 a 05/03/1979
Tempo de Contribuição: 03 anos, 08 meses e 05 dias.

Empregador: DELAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LIMIT ADA
Período de Contribuição: 01/06/1979 a 04/07/1979
Tempo de Contribuição: 01 mês e 04 dias.
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Empregador: CONSTRUTORES ASSOCIADOS SA
  Período de Contribuição: 15/03/1980 a 30/05/1980
  Tempo de Contribuição: 02 meses e 16 dias.

Empregador: JOÃO DE CARVALHO SÁ
  Período de Contribuição: 01 /07/1980 a 25/02/1988
  Período Aproveitado: 01/10/1980 a 31/10/1991
  Tempo de Contribuição: 11 anos e 04 meses.
  Tempo Aproveitado: 07 anos, 07 meses e 25 dias.

Certifico que o interessado conta de efetivo exercício de Tempo de
Contribuição de 5.985 dias, correspondendo a 16 anos, 04 meses e 25
dias. Foi Aproveitado o Tempo de 2.790 dias, correspondendo a
07anos, 08 meses e 25 dias.

Comunique-se, registre-se, publique-se e cumpre-se.

Teresina, (PI) 18 de setembro de 2018.

Keylla Revannia de Sousa Andrade
Gerente de Gestão do DER-PI

PORTARIA  GGPES N°085/2018

                             A Gerente de Gestão de Pessoas do Departamento
de Estradas de Rodagem do Piauí, no uso de suas atribuições legais
de acordo com o Art.91 da Lei Complementar n°13 de 03/01/1994 e
alterações posteriores e considerando a documentação acostada ao
Processo Administrativo DER n° 1796/2011.
Resolve promover a Averbação de Tempo de Serviço requerido pelo
servidor MANOELITO VIEIRA , CPF: 131.976.653-68, admissão 01/
07/1977, matrícula: 044885-X, motorista, E, lotado  no Núcleo
Rodoviário de Bom Jesus, conforme certidão de Tempo Contribuição
prestada aos empregadores e períodos abaixo relacionados:

Empregador: SOCIEDADE MINEIRA  DE ENGENHARIA LTDA
Período de Contribuição: 01/08/1971 a 12/09/1973
Tempo de Contribuição: 02 anos, 01 mês e 12 dias.

Empregador: ECOL EMPRESA DE CONSTRUÇÕES SA
Período de Contribuição: 13/09/1973 a 10/03/1974
Tempo de Contribuição: 05 meses e 28 dias.

 Empregador: EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA
  Período de Contribuição: 06/04/1974 a 31/03/1975
  Tempo de Contribuição: 11 meses e 25 dias.

Empregador: CONSTRUTORES IRMÃOS CABRAL  CIA LTDA
  Período de Contribuição: 09/06/1976 a 27/07/1976
  Tempo de Contribuição: 01 mês e 16 dias.

Certifico que o interessado conta de efetivo exercício de Tempo de
Contribuição de 1.356 dias, correspondendo a 03 anos, 08 meses e 21
dias.

Comunique-se, registre-se, publique-se e cumpre-se.

Teresina, (PI) 20 de setembro de 2018.

Keylla Revannia de Sousa Andrade
Gerente de Gestão do DER-PI

PORTARIA  GGPES N°090/2018

                             A Gerente de Gestão de Pessoas do Departamento
de Estradas de Rodagem do Piauí, no uso de suas atribuições legais
de acordo com o Art.91 da Lei Complementar n°13 de 03/01/1994 e
alterações posteriores e considerando a documentação acostada ao
Processo SEADPREV online n°2017.04.3086P.
Resolve promover a Averbação de Tempo de Serviço requerido pelo
servidor CLODOALDO DA  GUIA FREITAS, CPF: 138.504.313-04,
admissão 11/11/1975, matrícula: 025642-X, mecânico equipamentos
pesados, E, lotado  na Gerência de Manutenção e Equipamentos -
GMEQ , conforme certidão de Tempo Contribuição prestada ao
empregador e período abaixo relacionado:

Empregador: DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RODAGEM
Função: Soldador
Período de Contribuição: 01/11/1975 a 31/07/1993
Tempo de Contribuição: 17 anos e 09 meses.

Certifico que o interessado conta de efetivo exercício de Tempo de
Contribuição de 6.475 dias, correspondendo a 17 anos e 09 meses.

Comunique-se, registre-se, publique-se e cumpre-se.

Teresina, (PI) 24 de setembro de 2018.

Keylla Revannia de Sousa Andrade
Gerente de Gestão do DER-PI

PORTARIA  GGPES N°091/2018

                             A Gerente de Gestão de Pessoas do Departamento
de Estradas de Rodagem do Piauí, no uso de suas atribuições legais,
na forma determinada no Art.91 da Lei Complementar n°13 de 03/01/
1994 e alterações posteriores e, tendo em vista a  documentação
acostada ao Processo Administrativo DER/PI N°1063/2018 .
  RESOLVE tornar sem efeitos legais o ato de averbação de tempo de
serviço consignado a servidora RAIMUNDA  ALCANT ARA , em
decorrência da Portaria GGPES N°018/2018, após as correções das
falhas verificadas, promover a Averbação de Tempo de Serviço
requerido pela servidora RAIMUNDA  ALCANT ARA,  CPF:
201.106.263-20, admissão 25/02/1988, matrícula: 005343-X, auxiliar de
serviços gerais, D, lotada  na Gerência de Gestão de Pessoas - GGPES
, na forma e condições constantes na certidão de Tempo de Serviço
prestada aos empregadores e períodos abaixo relacionados:

Empregador: SERVI SAN LTDA
Função: Zeladora
Período de Contribuição: 06/05/1987 a 10/07/1987
Tempo de Contribuição: 02 meses e 05 dias.

Empregador: RAIMUNDA  ALCANT ARA
Período de Contribuição: 01/08/1984 a 31/10/1985
Tempo de Contribuição: 01 ano e 03 meses.

Empregador: RAIMUNDA  ALCANT ARA
Período de Contribuição: 01/07/1986 a 30/09/1986
Tempo de Contribuição: 03 meses.

Certifico que a interessada conta de efetivo exercício de Tempo de
Contribuição de 610 dias, correspondendo a 01 anos, 08 meses e 05
dias.

Comunique-se, registre-se, publique-se e cumpre-se.

Teresina, (PI) 01 de outubro de 2018.

Keylla Revannia de Sousa Andrade
Gerente de Gestão do DER-PI

PORTARIA  GGPES N°092/2018

                             A Gerente de Gestão de Pessoas do Departamento
de Estradas de Rodagem do Piauí, no uso de suas atribuições legais
de acordo com o Art.91 da Lei Complementar n°13 de 03/01/1994 e
alterações posteriores e considerando a documentação acostada ao
Processo Administrativo DER n° 1131/2018.
Resolve promover a Averbação de Tempo de Serviço requerido pelo
servidor ROBERTO GAYOSO CASTELO BRANCO, CPF:
013.049.253-15, admissão 12/02/1985, matrícula: 005336-8, agente
administrativo e financeiro, E, lotado  na Diretoria de Unidade de
Engenharia - DUEN, conforme certidão de Tempo Contribuição
prestada aos empregadores e períodos abaixo relacionados:

Empregador: AUTO ESCOLA BANDEIRANTE L TDA
Função: Instrutor
Período de Contribuição: 02/04/1973 a 31/05/1973
Tempo de Contribuição: 01 mês e 29 dias.
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Empregador: DESTILARIA  CONTINENTAL
Função: Promotor de Vendas
Período de Contribuição: 01/10/1973 a 01/11/1973
Tempo de Contribuição: 01 mês e 01 dia.

Empregador: FUNDAÇÃO UFPI
Função: Técnico
Período de Contribuição: 05/08/1976 a 17/12/1976
Tempo de Contribuição: 04 meses e 13 dias.

Empregador: COMISSÃO DE ADM. TÉCNICOS RODOVIÁRIOS
Função: Supervisor
Período de Contribuição: 12/02/1985 a 28/01/1991
Tempo de Contribuição: 05 anos 11 meses e 17 dias.

Empregador: DEPARTAMENT O NACIONAL  DE ESTRADAS DE
RODAGEM
Função: Escriturário
Período de Contribuição: 01/07/1970 a 14/03/1972
Tempo de Contribuição: 01 ano, 08 meses e 14 dias.

Certifico que o interessado conta de efetivo exercício de Tempo de
Contribuição de 3.024 dias, correspondendo a 08 anos, 03 meses e 14
dias.

Comunique-se, registre-se, publique-se e cumpre-se.

Teresina, (PI) 01 de outubro de 2018.

Keylla Revannia de Sousa Andrade
Gerente de Gestão do DER-PI

Portaria N.º DGE/091/2018

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições legais
que lhes são conferidas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
R E S O L V E

Revogar e tornar sem efeito, a Portaria DGE/095/2015, que designou
a MARIA DE JESUS MENDES DE SOUSA (Matrícula 005533-6), para
ocupar o cargo de Supervisor – III – DAÍ- 6, com lotação no Setor de
Cadastro de Pessoal do Departamento de Estradas de Rodagem do
Piauí, Designar para o mesmo cargo de Supervisor – III – DAI - 6,
MARIA  ELIZIER DE ASSIS BARRADAS (Matrícula 081009-6), com
lotação no Setor de Cadastro de Pessoal, deste Departamento de
Estradas de Rodagem do Piauí.
Comunique-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Teresina, 01 de outubro de 2018.

Eng.º José Dias de Castro Neto
Diretor-Geral do DER-PI

RETIFICAÇÃO

               Na Retificação da Portaria GGPES N°020/2017, Portaria esta
que foi publicada no Diário Oficial do Estado do Piauí, nº 93, pág. 26,
do dia 19.05.2017.
Onde se lê:
Empregador: CONSTRUTORA ELO LTDA
 Período de Contribuição: 10/05/1982 a 27/09/1983. Leia-se:
Período de Contribuição: 28/10/1982 a 27/09/1983

Teresina, 01 de outubro de 2018

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

RETIFICAÇÃO

               Na Retificação da Portaria GGPES N°034/2018, Portaria esta
que foi publicada no Diário Oficial do Estado do Piauí, nº 114, pág. 13,
do dia 20.06.2018.
Onde se lê:
Empregador: DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
PIAUÍ
Referente ao período aquisitivo de: 18/07/1980 a 28/02/1993, tempo de
contribuição: 12 anos, 07 meses e 13 dias. Leia-se : referente ao período
aquisitivo de: 18/07/1980 a   31/01/1992, tempo de contribuição 5.328
dias.
 Certificando assim, que o interessado conta com efetivo exercício de
Tempo de         Contribuição de 14 anos, 07 meses e 08 dias.

Teresina, 10 de setembro de 2018

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

Of.  749

DIRETORIA DA UNIDADE CÍVEL

PORTARIA  GDUC Nº 214/2018

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. REGINALDO CORREIA

MOREIRA , para SUBSTITUIR , sem prejuízo de suas atividades, a
Defensora Pública, Dra. Glícia Rodrigues Batista Martins, que atua
em regime de substituição junto à 1ª Defensoria da Fazenda Pública
da Comarca de Teresina-PI, a partir do período de 10 de Outubro até
ulteriores deliberações, por motivo de Licença Maternidade,
conforme PORTARIA Nº 118/2018-CGP.

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

GABINETE DA DIRETORA DA UNIDADE CÍVEL, em
Teresina, 02 de Outubro de 2018.

ROSA MENDES VIANA FORMIGA
  DIRETORA CÍVEL

    DEFENSORA PÚBLICA-PI

DIRETORIA DA UNIDADE CÍVEL

PORTARIA  GDUC Nº 218/2018

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 a Defensora Pública, DRA. IRANI

ALBUQUERQUE DE BRITO , para SUBSTITUIR , sem prejuízo de
suas atividades, a Defensora Pública, Dra. Glícia Rodrigues Batista
Martins , que atua junto à 10ª Defensoria Pública de Família da Comarca
de Teresina-PI, no período de 10/10/2018 a 24/10/2018, por motivo
de Licença Maternidade, conforme PORTARIA Nº 118/2018-CGP.

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

GABINETE DA DIRETORA DA UNIDADE CÍVEL, em
Teresina, 05 de Outubro de 2018.

ROSA MENDES VIANA FORMIGA
  DIRETORA CÍVEL

    DEFENSORA PÚBLICA-PI
Of.  016
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Of.  1108

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
    SECRETARIA  DE SEGURANÇA PÚBLICA  DO ESTADO PIAUI

DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL
GABINETE DO DELEGADO GERAL

PORTARIA  Nº 019-NRM/2018

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

CONSIDERANDO a necessidade de promover a
efetivação dos princípios administrativos insculpidos no art. 37 da
Constituição Federal promulgada em 05/10/1988, notadamente ao
Princípio da Eficiência da Administração Púbica, realizando, para tal
fim, as modificações e os ajustes necessários das áreas de atendimento
de competência das Delegacias Regionais de Polícia Civil e das
Unidades de Polícia Civil;

CONSIDERANDO as dificuldades geográficas
existentes entre as municipalidades de Ribeiro do Piauí-PI e Canto do
Buriti-PI, que dificultam o cumprimento das diligências investigativas
e de polícia judiciária, bem como o acesso dos habitantes daquela
região à Delegacia Regional de Polícia Civil de Canto do Buriti;

CONSIDERANDO que a localidade Ribeira do Piauí-
PI é geográfica e fisicamente mais próxima do município de Itaueira-
PI;

R E S O L V E:

                 1º) DESLOCAR a circunscrição de atendimento da
localidade de Ribeira do Piauí-PI, pertencente à Delegacia Regional
de Canto do Buriti-PI, para a Delegacia de Polícia Civil de Itaueira, a
qual está vinculada à área de atendimento da Delegacia Regional de
Floriano-PI;
                   2º) DETERMINAR  que os procedimentos policiais
relacionados à localidade de Ribeira do Piauí-PI sejam transferidos
para a Delegacia de Polícia Civil de Itaueira-PI;
                 3º) Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Oficie-se às Delegacias Regionais de Canto do Buriti-PI, Floriano-PI,
bem como a Delegacia de Polícia Civil de Itaueira-PI, concedendo o
prazo de 30 (trinta) dias para a transição dos trabalhos.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA

CIVIL  DO ESTADO DO PIAUÍ , em Teresina-PI, 09 de outubro de
2018.

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

PORTARIA  Nº 482-GDG/2018

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

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

R E S O L V E:

LOTAR o servidor IVAN LENDELL  CARVALHO E
SILVA , Agente de Polícia Civil, matrícula n° 286.840-7, oriundo do 23º
DP de Teresina, junto à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa-
DHPP, em Teresina-PI, em regime de plantão, até ulterior deliberação.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA

CIVIL  DO ESTADO DO PIAUÍ , em Teresina-PI, 05 de Setembro de
2018.

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

PORTARIA  Nº 488-GDG/2018

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

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

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

R E S O L V E:

LOTAR o servidor JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS,
Agente de Polícia Civil, matrícula n° 009.530-3, oriundo do 25º DP,
junto à Delegacia do 11º Distrito Policial, em Teresina-PI, em regime
de expediente diário, até ulterior deliberação.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA

CIVIL  DO ESTADO DO PIAUÍ , em Teresina-PI, 12 de Setembro de
2018.

Del. RIEDEL BATISTA DOS S. REINALDO
Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí
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PORTARIA  Nº 502-GDG/2018

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

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

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

R E S O L V E:

LOTAR o servidor FRANCISCO MARCELO MONTE
MACHADO RESENDE , Agente de Polícia Civil, matrícula n° 286215-
8, oriundo do 17º Distrito Policial em José de Freitas, junto ao 2º
Distrito Policial , em Teresina-PI, onde deverá exercer suas funções
em regime de plantão, até ulterior deliberação.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA

CIVIL  DO ESTADO DO PIAUÍ , em Teresina-PI, 21 de Setembro de
2018.

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

PORTARIA  Nº 506-GDG/2018

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

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

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

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor OSMAR LUIZ DE MELO ,
Agente de Polícia Civil, matrícula n° 0098965, lotado no 16º DP, para
exercer suas funções, temporariamente, junto à Delegacia do 18º
Distrito Policial, em Monsenhor Gil-PI, em regime de plantão, no período
de 02 a 31/10/2018..

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA

CIVIL  DO ESTADO DO PIAUÍ , em Teresina-PI, 02 de Outubro de
2018.

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

PORTARIA  Nº 0507-GDG/2018

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

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º MANTER a lotação do servidor DANILO
BARBOSA LEAL , Agente de Polícia Civil 3ª Classe, Matrícula n°
286829-6, junto a Delegacia Regional de Valença-PI, onde deverá
exercer suas funções, em regime de plantão, até ulterior deliberação.

Art. 2º Os efeitos decorrentes da presente portaria
começam a vigorar a partir de 01.11.2018.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA

CIVIL  DO ESTADO DO PIAUÍ , em Teresina-PI, 02 de Outubro de
2018.

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

Of.  2129

COORDENADORIA  DE DESENVOLVIMENT O
SOCIAL E LAZEER – CDSOL

PORTARIA Nº 102/2018-GAB        Teresina(PI), 09 de Outubro de 2018.

A COORDENADORA ESTADUAL  DE DESENVOLVIMENT O
SOCIAL E LAZER DO PIAUÍ-CDSOL , no uso de suas atribuições
legais, e com base no artigo 67 da Lei Nº 8.666/93, de 21 de junho de
1993;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora, abaixo indicada, para em observância à
legislação vigente, atuar como fiscal do Contrato celebrado entre a
Coordenadoria de Desenvolvimento Social e Lazer do Estado do Piauí
e:
EMPRESA: ORGANIZA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.
CONTRATO: Nº 06B/2018-INEXIGIBILIDADE
PROCESSO ADMINISTRA TIV O: 09A/2018
FUNDAMENTAÇÃO:  Lei 8.666/93, de 21/06/93.
OBJETO: Contratação de empresa para realização de evento artístico
musical promovido por esta Coordenadoria para promover o
desenvolvimento social e lazer no Estado do Piauí, no município de
José de Freitas/PI.
VIGÊNCIA : 31/12/2018.
FISCAL TITULAR : MAYARA MATOS GONÇALVES SILVA-CPF
002.175.983-90.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

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

SIMONE PEREIRA DE FARIAS ARAÚJO
Coordenadora da CDSOL

Of.  668
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PORTARIA Nº 103/2018-GAB    Teresina(PI), 20 de Setembro de 2018.

A COORDENADORA ESTADUAL  DE DESENVOLVIMENT O
SOCIAL E LAZER DO PIAUÍ-CDSOL , no uso de suas atribuições
legais, e com base no artigo 51 da Lei Nº 8.666/93, de 21 de junho de
1993;

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão Permanente de Licitação para processar
e julgar as licitações, composta dos seguintes membros:
1. Caroline Lacerda Marques – Presidente;
2. Fabiana Rocha Aguiar Nogueira – Membro;
3. Maria Bernadete Barbosa Cury – Membro.

Art. 2º - A Comissão tem por função básica instruir, receber, examinar
e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações
e ao cadastramento dos licitantes, exercendo todos os poderes/
atribuições conferidos pelas Leis Nºs 8.666/93 e 10.520/02 e suas
modificações complementares e/ou posteriores;

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

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

SIMONE PEREIRA DE FARIAS ARAÚJO
Coordenadora da CDSOL

Of.  669

PORTARIA  GAB.DIGER/  097 /2018

O Diretor Geral do Instituto de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado do Piauí – EMATER-PI, no uso das atribuições que
lhe confere o Regulamento Geral da Autarquia e,

Conforme Decreto nº 027/2018 – da Prefeitura Municipal de
Acauã do Piauí,

R E S O L V E :

Artigo 1º -  Lotar o servidor   Everaldo Rodrigues de Sousa,  Técnico
Agrícola, CPF nº 019.256.563-06, no Escritório Local de Acauã do
Piauí / Coordenação Regional de Paulistana.

Ar tigo 2º -  A presente Portaria entra em vigor a partir desta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Teresina, 09 de Outubro de 2018

Marcos Vinicius do Amaral Oliveira
DIRETOR GERAL

Of.  559 Of.  569
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• PORTARIA nº 1513/18 de 01 de outubro de 2018 – resolve de acordo
com o Artigo 65, da Lei Complementar nº. 13, de 03/01/94, referente ao
processo nº 2018.04.1759P, conceder o Adicional inicial de 3% (três
por cento) do (a) servidor (a) MARIA DO ROSÁRIO NASCIMENTO
DE RESENDE, Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS
DIVERSOS, Classe: III-D, Matrícula: 019013-6, do quadro de pessoal
desta Secretaria, prestando serviços no (a): Hospital Getúlio Vargas –
H.G.V. - Teresina – PI, e a elevação para 15% (quinze por cento) a partir
de 05/11/2002.

• PORTARIA nº 1514/18 de 01 de outubro de 2018 – resolve de acordo
com o Artigo 65, da Lei Complementar nº. 13, de 03/01/94, referente ao
processo nº 2018.04.1740P, conceder o Adicional inicial de 3% (três
por cento) do, (a) servidor (a) MARLÍ RODRIGUES DE SOUSA, Cargo:
ATENDENTE, Classe: III-E, Matrícula: 036830-0, do quadro de pessoal
desta Secretaria prestando serviços no (a): Hospital Infantil Lucídio
Portella – H.I.L.P. - Teresina – PI, e a elevação para 15% (quinze por
cento) a partir de 01/04/2001.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Secretário da Saúde do Estado do Piauí, em Teresina-PI,
01 de outubro de 2018.

          JOSÉ RICHARDSON DA COSTA SOARES
     Diretor de Unidade de Gestão de Pessoas - DUGP

             FLORENTINO ALVES VERAS NETO
           Secretário de Estado da Saúde do Piauí

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO DAS PORTARIAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA DA
SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ-SESAPI.

O Secretário da Saúde do Estado do Piauí, no uso de suas prerrogativas
legais, RESOLVE:

• PORTARIA nº 1505/18 de 01 de outubro de 2018 – resolve de acordo
com o Artigo 65, da Lei Complementar nº. 13, de 03/01/94, referente ao
processo nº 2018.04.1630P, conceder o Adicional inicial de 3% (três
por cento) do (a) servidor (a) MARIA DO CARMO FERREIRA COSTA,
Cargo: VISITADOR, Classe: III-E, Matrícula: 036313-8, do quadro de
pessoal desta Secretaria, prestando serviços no (a): Laboratório de
Citopatologia - Teresina – PI, e a elevação para 21% (vinte e um por
cento) a partir de 01/09/2000.

• PORTARIA nº 1506/18 de 01 de outubro de 2018 – resolve de acordo
com o Artigo 65, da Lei dezembro Complementar nº. 13, de 03/01/94,
referente ao processo nº 2018.04.1637P, conceder o Adicional inicial
de 3% (três por cento) do (a) servidor (a) MAURO CEZAR
PASSAMANI, Cargo: MÉDICO, Classe: III-E, Matrícula: 021462-X,
do quadro de pessoal desta Secretaria, prestando serviços no (a):
Hospital Areolino de Abreu – H.A.A. - Teresina - PI, e a elevação para
21% (vinte e um por cento) a partir de 20/10/2002.

• PORTARIA nº 1507/18 de 01 de outubro de 2018– resolve de acordo
com o Artigo 65, da Lei Complementar nº. 13, de 03/01/94, referente ao
processo nº 2018.04.1626P, conceder o Adicional inicial de 3% (três
por cento) do (a) servidor (a) FRANCISCA CONCEIÇÃO GAMA,
Cargo: DENTISTA, Classe: III-B, Matrícula: 003971-3, do quadro de
pessoal desta Secretaria, prestando serviços no (a): Diretoria de
Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde - DUVAS - Teresina - PI, e a
elevação para 15% (quinze por cento) a partir de 08/02/2003.

• PORTARIA nº 1508/18 de 01 de outubro de 2018– resolve de acordo
com o Artigo 65, da Lei Complementar nº. 13, de 03/01/94, referente ao
processo nº 2018.04.1709P, conceder o Adicional inicial de 3% (três
por cento) do (a) servidor (a) MARLÚCIA DA COSTA OLIVEIRA,
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM, Classe: III-E, Matrícula:
036987-0, do quadro de pessoal desta Secretaria, prestando serviços
no (a): Hospital Infantil Lucídio Portella – H.I.L.P. - Teresina - PI, e a
elevação para 15% (quinze por cento) a partir de 08/09/2001.

• PORTARIA nº 1509/18 de 01 de outubro de 2018– resolve de acordo
com o Artigo 65, da Lei Complementar nº. 13, de 03/01/94, referente ao
processo nº 2018.04.1595P, conceder o Adicional inicial de 3% (três
por cento) do (a) servidor (a) RAIMUNDO GONÇALVES NETO, Cargo:
MÉDICO, Classe: III-D, Matrícula: 021056-X, do quadro de pessoal
desta Secretaria, prestando serviços no (a): Maternidade Dona
Evangelina Rosa – M.D.E.R. - Teresina - PI, e a elevação para 18%
(dezoito por cento) a partir de 09/03/2001.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Secretário da Saúde do Estado do Piauí, em Teresina-PI,
01 de outubro de 2018.

          JOSÉ RICHARDSON DA COSTA SOARES
     Diretor de Unidade de Gestão de Pessoas - DUGP

             FLORENTINO ALVES VERAS NETO
           Secretário de Estado da Saúde do Piauí

EXTRATO DAS PORTARIAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA DA
SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ-SESAPI.

O Secretário da Saúde do Estado do Piauí, no uso de suas prerrogativas
legais, RESOLVE:

• PORTARIA nº 1510/18 de 01 de outubro de 2018 – resolve de acordo
com o Artigo 65, da Lei Complementar nº. 13, de 03/01/94, referente ao
processo nº 2018.04.1734P, conceder o Adicional inicial de 3% (três
por cento) do (a) servidor (a) MARIA DE MORAES OLIVEIRA
SOUSA, Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS, Classe: III-D, Matrícula:
043226-1, do quadro de pessoal desta Secretaria, prestando serviços
no (a): Hospital de Paulistana - PI, e a elevação para 15% (quinze por
cento) a partir de 26/11/2002.

• PORTARIA nº 1511/18 de 01 de outubro de 2018 – resolve de acordo
com o Artigo 65, da Lei Complementar nº. 13, de 03/01/94, referente ao
processo nº 2018.04.1737P, conceder o Adicional inicial de 3% (três
por cento) do (a) servidor (a) MARIA DE LOURDES ARAÚJO LIMA,
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS, Classe: III-E, Matrícula: 036814-8,
do quadro de pessoal desta Secretaria, prestando serviços no (a):
Hospital Infantil Lucídio Portella – H.I.L.P. - Teresina - PI, e a elevação
para 15% (quinze por cento) a partir de 01/04/2001.

• PORTARIA nº 1512/18 de 01 de outubro de 2018 – De acordo com o
Item I, do Artigo 110, da Lei Complementar, nº.13. de 03/01/1994,
referente ao processo nº 2017.04.2860P, conceder AVERBAÇÃO DE
TEMPO DE SERVIÇO do (a) servidor (a) MARIA DO SOCORRO
MENDES DA SILVA, Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Classe:
I-C Matrícula: 026104-1, do quadro de pessoal desta Secretaria,
prestando serviços no (a): Hospital de Pequeno Porte de Novo Oriente
- PI, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pela
Previdência Social e Relatório de Ficha Financeira/SEAD-PI,
discriminação abaixo, para efeito de aposentadoria e disponibilidade:
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EXTRATO DAS PORTARIAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA DA
SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ-SESAPI.

O Secretário da Saúde do Estado do Piauí, no uso de suas prerrogativas
legais, RESOLVE:

• PORTARIA nº 1515/18 de 01 de outubro de 2018 – resolve de acordo
com o Artigo 65, da Lei Complementar nº. 13, de 03/01/94, referente ao
processo nº 2018.04.1763P, conceder o Adicional inicial de 3% (três
por cento) do, (a) servidor (a) MARIA DO CARMO MORAIS DA
SILVA, Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS, Classe: III-E, Matrícula:
041258-9, do quadro de pessoal desta Secretaria prestando serviços
no (a): Hospital Regional Deolindo Couto - Oeiras – PI, e a elevação
para 18% (dezoito por cento) a partir de 09/02/2002.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Secretário da Saúde do Estado do Piauí, em Teresina-PI,
01 de outubro de 2018.

          JOSÉ RICHARDSON DA COSTA SOARES
     Diretor de Unidade de Gestão de Pessoas - DUGP

             FLORENTINO ALVES VERAS NETO
           Secretário de Estado da Saúde do Piauí

Of.  2994

�

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 090/2018, de 12 de janeiro de 2018. 
 

Dispõe sobre a unificação da Coordenação de 
Atendimento ao Preso Provisório, e a 
Coordenação da Execução Penal, com a criação 
da Coordenação do Sistema Prisional, suas 
atribuições, responsabilidades, e dá outras 
providências. Altera o art. 5º, caput e inciso III da 
resolução CSDPE nº 22/2011. Revoga as 
resoluções CSDPE nº 16/2013, CSDPE nº 
17/2013, e o inciso IV, do art. 5º, da resolução 
CSDPE nº 22/2011. 

CONSIDERANDO que a Lei de Execução Penal incumbiu a Defensoria 
Pública de “visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado 
funcionamento, e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade” (artigo 
81-B, inciso V); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Federal nº 80/94 reconheceu 
a Defensoria Pública como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, a quem incumbe a promoção dos direitos humanos e a atuação nos 
estabelecimentos policiais e penitenciários, visando a assegurar às pessoas, sob 
quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais; 

CONSIDERANDO a grande quantidade de presos na cidade de Teresina e 
região metropolitana, com consequente superlotação de estabelecimentos prisionais; 

CONSIDERANDO a primazia do princípio da eficiência no âmbito da 
Administração Pública e o aperfeiçoamento do sistema de acompanhamento dos presos 
provisórios e condenados como atividade fim definida no atual planejamento estratégico 
da Defensoria Pública; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º A política institucional de que trata a presente Resolução compreende a 
assistência jurídica aos presos provisórios e sentenciados recolhidos nos 
estabelecimentos prisionais da capital e região metropolitana, com a verificação do 
cumprimento da Lei de Execução Penal, das condições de privação de liberdade, tendo 
em vista a garantia dos direitos humanos, de acesso à justiça, à ampla defesa e à 
integridade física e moral. 

Art. 2º O artigo 5º da Resolução CSDPE nº 022/2011 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

RESOLUÇÃO CSDPE/PI Nº 105/2018, de 09 de outubro de 2018.

Altera o inciso II e alíneas “a”, “b”, “c”, “d”,
“e”, “f”, “g”, do artigo 6º; acrescenta a alínea
“h” ao inciso II, e parágrafo único, ao artigo 6º;
insere os artigos 6º A, “a”, “b”, “c”, “d”, “e”,
“f”, “g”, “h”; 6º B, todos na Resolução CSDPE,
nº 014, de 27 de maio de 2011 que organiza a
Diretoria das Defensorias Públicas Regionais,
fixa as Defensorias Públicas Regionais, sua
direção, sede e dá outras providências.

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ,  no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de adequação
das atribuições funcionais das Defensorias Públicas Cíveis de
Parnaíba, à redistribuição de competências entre os juízos cíveis de
Parnaíba feita na Lei de Organização Judiciária (Lei nº 3716/79) pela
Lei Complementar nº 229, de 09 de novembro de 2017, em seu art.8º;

CONSIDERANDO a implantação da audiência de
custódia na Comarca de Parnaíba, no âmbito do Poder Judiciário do
Estado do Piauí, em Provimento Conjunto nº O3/2017 /TJPI/, publicado
em 14 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar
a atuação defensorial com a finalidade de atender às audiências de
custódia na Comarca de Parnaíba, aos sábados, domingos, feriados,
dias em que não houver expediente forense regular, ou em decorrência
de ponto facultativo declarados por determinação da Defensoria
Pública Geral;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em
seu art. 93, XII, estabelece que a atividade jurisdicional é ininterrupta,
e que o referido dispositivo aplica-se às Defensorias Públicas, por
força do art. 134, § 4º, da Lei Maior, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014;

CONSIDERANDO a existência de apenas dois
órgãos de atuação criminal nas Defensorias Públicas de Parnaíba, a
teor do disposto na Resolução CSDPE, nº 14/2011, em seu art.6º, II e
alíneas.

RESOLVE:

 Ar t.1º A Resolução CSDPE Nº 14, de 27 de maio de
2011, passa a vigorar com as alterações constantes no inciso II e
alíneas “a”, “b”, “c”,”d”, “e”,”f”, “g”, do artigo 6º, e o acréscimo da
alínea “h” ao inciso II, e parágrafo único, todos ao art.6º; e o acréscimo
dos arts. 6º A, “a”,”b”, “c”, “d”, “e”, “f”,g” “h”;  6º B, §1º, §2º. §3º;  6º
C, § 1º e §2º;  6º D, § 1º e 2º; 6º E, §1º e 2º;  6º F, § 1º e §2º; 6º G, e 6º H,
§ 1º, na forma que segue:

“Art. 6º
(...)
II - A Defensoria Pública de Parnaíba, com 08 (oito)

órgãos de execução, atua da seguinte maneira:
a) A Primeira Defensoria Pública de Parnaíba tem

atuação principal nas matérias de competência privativa da 4ª Vara
Cível, exceto Registro Público, e na 3ª Vara Cível em matérias do
Estatuto da Criança e do Adolescente cível. Ocorrendo colidência de
interesses entre assistidos, atua nas matérias de competência da 2ª
Vara Cível e na 3ª Vara Cível nas matérias de Sucessões e Ausentes
em processos de números pares.

 b) A Segunda Defensoria Pública de Parnaíba tem
atuação nas matérias de competência privativa da 3ª Vara Cível, exceto
Sucessões, Ausentes e matérias do Estatuto da Criança e do
Adolescente Cível. Ocorrendo colidência de interesses entre
assistidos, atua nas matérias de atribuição da 7ª Defensoria Pública
de Parnaíba;

c) A Terceira Defensoria Pública de Parnaíba tem
atuação principal nas matérias de competência das 1ª e 2ª Varas Cíveis,
salvo sobre ações relativas ao que possam ser interpostas no Juizado
Especial Cível e Criminal. Tem atuação principal, ainda, na 3ª Vara
Cível, especificamente nas matérias de Sucessões e Ausentes e na 4ª
Vara Cível na matéria de Registro Público. Ocorrendo colidência de
interesses entre assistidos, atua no Juizado Especial Cível e Criminal
de Parnaíba e seus anexos e na 3ª Vara Cível, nas matérias relativas ao
Estatuto da Criança e do Adolescente Cível;

d) A Quarta Defensoria Pública de Parnaíba tem
atuação principal nas matérias que sejam admitidas no Juizado Especial
Cível e Criminal de Parnaíba  e seus anexos. Na ocorrência de colidência
de interesses entre assistidos, atua na 1ª Vara Cível  4ª vara Cível, e na
3ª Vara Cível nas matérias de Sucessões e Ausentes em processos de
números  ímpares.

e) A Quinta Defensoria Pública de Parnaíba tem
atuação principal na 1ª vara criminal nos processos relativos à violência
doméstica na defesa dos supostos agressores nos processos com
distribuição residual; é responsável pelos habeas corpus relativos às
infrações penais de sua competência. Atuará, também, em caso de
colidência de interesses entre assistidos na 06ª Defensoria Pública de
Parnaíba e no Juizado Especial Criminal de Parnaíba. Prestará
assistência aos presos provisórios, referentes à sua atuação principal
nas unidades prisionais existentes na Comarca de Parnaíba.

f) A Sexta Defensoria Pública de Parnaíba tem
atuação principal na 2ª vara criminal, no cumprimento das cartas
precatórias e na assistência aos presos das delegacias de polícia em
caso de flagrante delito. Atuará em colidência de interesses entre
assistidos na 8ª Defensoria Pública. Prestará assistência aos presos
provisórios referentes à sua atuação principal nas unidades prisionais
existentes na Comarca de Parnaíba.
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RESOLUÇÃO CSDPE/PI Nº 106/2018, de 09 de outubro de 2018.

Altera as alíneas “a” e “e” do artigo 2º da
Resolução CSDPE nº 055/2015, que dispõe
sobre as atribuições das Defensorias Públicas
de Categoria Especial.

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ,  no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 17, XII, da Lei Complementar Estadual nº 59, de
30 de novembro de 2005;

RESOLVE:

Ar t. 1º As alíneas “a” e “e” do artigo 2º da Resolução
CSDPE nº 055/2015 passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 2º ...

a) 1ª Defensoria Pública de Categoria Especial, que atua
junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, no Pleno,
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí, Ouvidoria-Geral
de Justiça, recursos administrativos de 2º grau, na Primeira Câmara
de Direito Público, Terceira Câmara de Direito Público, Quarta Câmara
de Direito Público e Quinta Câmara de Direito Público;

(...)

e) 5ª Defensoria Pública de Categoria Especial, que atua
na Primeira e Terceira Câmaras Especializadas Cíveis do Tribunal de
Justiça do Estado do Piauí;

(...)”

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua
publicação.

Sala de Reuniões do Conselho Superior da
Defensoria Pública do Estado do Piauí, Teresina – PI, 112ª Sessão
Ordinária, em 14 de setembro de 2018.

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes
Defensora Pública Geral

     Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública

RESOLUÇÃO CSDPE/PI Nº 107/2018, de 09 de outubro de 2018.
Alterada a alínea “f” e acresce a alínea “i” no
art. 5º, I, da Resolução CSDPE nº 022/2011.

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ,  no uso de suas atribuições legais,
especialmente a contida no artigo 17-X da Lei Complementar Estadual
nº 59/2005, atentando para o princípio da eficiência no serviço público
e visando a melhoria dos serviços no âmbito da Defensoria Pública
Estadual,

g) A Sétima Defensoria Pública de Parnaíba tem
atuação nas matérias de competência privativa da 3ª Vara Cível, exceto
Sucessões e Ausentes e do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, atua nas matérias
de atribuição da 2ª Defensoria Pública de Parnaíba;

h) A Oitava Defensoria Pública de Parnaíba tem
atuação principal na 1ª Vara Criminal nos feitos relativos ao Tribunal
do Júri, às execuções penais, exclusivamente em relação ao
atendimento aos presos sentenciados. É responsável pelos habeas
corpus relativos às infrações penais de sua competência e pelas
audiências de custódia a serem realizadas em Parnaíba. Atuará em
colidência de interesses entre assistidos na 5ª Defensoria Pública de
Parnaíba. Prestará assistência semanal aos presos sentenciados nas
unidades prisionais existentes na Comarca de Parnaíba.

Parágrafo único. Em caso de impedimento do
Defensor Público colidente ou substituto, por qualquer motivo legal,
e em quaisquer das atribuições acima apontadas, o seu substituto
natural deve atuar no feito na condição de colidente.

Art.6º A – A substituição do Defensor Público em
suas férias, afastamentos, licenças, impedimentos e ausências, e
defesas conflitantes dar-se-á da seguinte forma:

a) O Defensor Público da Sétima Defensoria
Pública de Parnaíba substitui o da Primeira
Defensoria Pública

b) O Defensor Público da Primeira Defensoria
Pública de Parnaíba substitui o da Segunda
Defensoria Pública

c) O Defensor Público da Segunda Defensoria
Pública de Parnaíba substitui o da Terceira
Defensoria Pública

d) O Defensor Público da Terceira Defensoria
Pública de Parnaíba substitui o da Quarta
Defensoria Pública

e) O Defensor Público da Quarta Defensoria
Pública de Parnaíba substitui o da Sétima
Defensoria Pública

f) O Defensor Público da Quinta Defensoria
Pública de Parnaíba substitui o da Oitava
Defensoria Pública

g) O Defensor Público da Sexta Defensoria Pública
de Parnaíba substitui o da Quinta Defensoria
Pública de Parnaíba;

h) O Defensor Público da Oitava Defensoria
Pública de Parnaíba substitui o da Sexta
Defensoria Pública de Parnaíba;

Art.6º B. Os efeitos das alterações promovidas nas
alíneas “e”, “f” e “h, do art.6º ficam suspensos até que a 8ª Defensoria
Pública de Parnaíba seja instalada e provida, seja por substituição ou
titularização. Da mesma forma, aquelas dispostas nas alíneas “f”, “g”,
e “h”, do art.6º A.

                   Ar t. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.

Sala de Reuniões do Conselho Superior da
Defensoria Pública do Estado do Piauí, Teresina – PI, 110ª Sessão
Ordinária, em 10 de agosto de 2018.

                Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes
Defensora Pública Geral

     Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública
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LICIT AÇÕES E CONTRATOS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENT O DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PIAUÍ-DETRAN/PI

AVISO DE LICIT AÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 – DETRAN/PI

PROCESSO N.º 030.082.004483/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENT O DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO PARA
BLITZ AO DETRAN/PI.
VALOR ESTIMADO: R$ 30.743,00 (Trinta Mil Setecentos e
Quarenta e Três Reais).
RECEBIMENT O E ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h00min
do dia 30/10/2018.
INÍCIO DA  SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h00min do
dia 30/10/2018.
RETIRADA  DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Comissão Permanente
de Licitação, localizada na Av. Gil Mar tins, 2000, Bairro Redenção,
CEP 64.019-630, Teresina/PI, telefone: (86) 3228-4594.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília/DF.
PRAZO DE VALIDADE DA  PROPOSTA: mínimo 60 (sessenta) dias.

RESOLVE:

Art. 1º Fica alterada a alínea “f” e acrescida à alínea “i” no art. 5º, I, da
Resolução CSDPE nº 022/2011 que passa a vigorar com a seguinte
redação:

“ Art. 5º ...

(...)

I – A Diretoria Criminal é composta da seguinte forma:

(...)

f) 8ª Defensoria Pública Criminal, que atua na defesa dos
assistidos junto à 8ª Vara Criminal de Teresina;

(...)
i) 10ª Defensoria Pública Criminal, que atua na defesa dos

assistidos junto à 10ª Vara Criminal de Teresina e junto ao
Juízo Auxiliar da 7ª Vara Criminal, enquanto existir esse último
ou por outra razão a ser avaliada pelo CSDPE .

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

Sala de Reuniões do Conselho Superior da
Defensoria Pública do Estado do Piauí, Teresina – PI, 112ª Sessão
Ordinária, em 14 de setembro de 2018.

                Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes
Defensora Pública Geral

     Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública

Of.  023

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço total.
DEMAIS INFORMAÇÕES: www .licitacoes-e.com.br

Teresina (PI), 10 de Outubro de 2018.

Bertonni Alves Dantas Eulálio Leite
          Presidente da Comissão Permanente de Licitação do

DETRAN/PI
VISTO:

     Arão Martins do Rêgo Lobão
Diretor Geral do DETRAN/PI

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 – DETRAN/PI

PROCESSO N.º 030.082.007340/18
ONDE SE LÊ:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PROCEDER ÀS REFORMAS DAS CIRETRANS DE COCAL – PI,
LUZILÂNDIA  – PI E BARRO DURO/PI, CONFORME AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS.

AGORA SE LÊ:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA
PROCEDER ÀS REFORMAS DA CIRETRAN DE BARRAS – PI,
DO ESPAÇO DAVID SOLANO, DO POSTO FRANCISCA
TRINDADE E DO AUDITÓRIO DA  ESCOLA PIAUIENSE DE
TRÂNSITO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES
NESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS.

Teresina (PI), 09 de Outubro de 2018.

Bertonni Alves Dantas Eulálio Leite
          Presidente da Comissão Permanente de Licitação do

DETRAN/PI
VISTO:

     Arão Martins do Rêgo Lobão
Diretor Geral do DETRAN/PI

Of.  468

AVISO  DE  LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 019 / 2018

REPETIÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí DER/PI,
torna público, para conhecimento dos interessados, tendo em vista
nenhuma empresa ter manifestado interesse em participar do certame
licitatório na data de 04 (quatro) de outubro de 2018, que fará realizar
a licitação acima referenciada, na sala de licitação do edifício do DER/
PI, no dia 30 (trinta) de outubro de 2018, às 10:00 (dez) horas, de
acordo com a Lei nº. 8666/93 e suas alterações para Execução dos
Serviços de Extensão de Rede Primária e Secundária em 13,8KV-380/
220V e Montagem  Eletromecânica de 02 Subestação Aérea Trifásica,
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TERMO DE RETIFICAÇÃO

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, na sala
da Coordenação de Licitação e Contratos desta Defensoria Pública
do Estado do Piauí, RETIFICO , em parte, o EXTRATO DE
PUBLICAÇÃO  do Contrato nº 88/2018/DPE/PI, constante no Diário
Oficial do Estado nº 188, página 19, de 05 de outubro de 2018, no que
se refere ao CONTRATANTE, logo, ONDE SE LÊ: CONTRATANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA  DO ESTADO DO PIAUÍ por  meio do
FUNDO DE APARELHAMENT O E MODERNIZAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA  DO ESTADO DO PIAUÍ, LEIA-SE:

O Hospital Regional Tibério Nunes vem ratificar as publicações
abaixo:

Processo nº 460/2018 – Dispensa  de licitação nº 447/2018
Empresa: DIST. DENTAL FLORIANO
Objeto:.Material.hospitalar
Valor: 30.753,39 Fundamentação: Art.24, inc. IV da Lei 8.666/93

Processo nº 525/2018 – Dispensa  de licitação nº 512/2018
Empresa: DIST. DENTAL FLORIANO
Objeto:.Material.hospitalar
Valor: 22.859,68 Fundamentação: Art.24, inc. IV da Lei 8.666/93

Processo nº 578/2018 – Dispensa  de licitação nº 563/2018
Empresa: LEAL & LEAL SERVIÇOS
Objeto: Pinturas equipamento hospitalar
Valor: 4.930,00 Fundamentação: Art.24, inc. IV da Lei 8.666/93

Processo nº 462/2018 – Dispensa  de licitação nº 449/2018
Empresa: 2MV DISTRIBUIDORA.
Objeto: Medicamentos.
Valor: 4.800,00 Fundamentação: Art.24, inc. IV da Lei 8.666/93

Processo nº 581/2018 – Dispensa  de licitação nº 566/2018
Empresa: 2MV DISTRIBUIDORA.
Objeto: Material  hospitalar
Valor: 900,00 Fundamentação: Art.24, inc. IV da Lei 8.666/93

Processo nº 582/2018 – Dispensa  de licitação nº 567/2018
Empresa:CENTROMED.
Objeto: Material  hospitalar
Valor: 11.482,75 Fundamentação: Art.24, inc. IV da Lei 8.666/93

Processo nº 583/2018 – Dispensa  de licitação nº 568/2018
Empresa:CENTROMED.
Objeto: Medicamentos.
Valor: 9.162,93 Fundamentação: Art.24, inc. IV da Lei 8.666/93

Of. 173

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIV O
AO CONTRATO Nº 007/2018

CONTRATO Nº 007/2018
CONTRATANTE: HOSPITAL ESTADUAL  JOSÉ FURTADO DE
MENDONÇA-PI, CNPJ nº 06.553.564/0007-23.
CONTRATADO: LIMA  & MELO CONSTRUT ORA LTDA, CNPJ
no 23.632.777/0001-74.
MODALIDADE : Convite nº 001/2018.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa de Engenharia
Civil para Execução de Reforma com Intuito de Adequação para Sala
de Raios X do Hospital Estadual José Furtado De Mendonça.
OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogar a vigência do contrato por mais
120 (cento e vinte) dias, mantidas as demais cláusulas contratuais,
nos termos do Ar t. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93.
FONTE DE RECURSOS: TESOURO ESTADUAL. ELEMENT O DE
DESPESA 33.90.39.
DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO:  30 de agosto de 2018.
ASSINATURAS: Pelo Contratante: Gabriela dos Santos Matos –
Dir etora-Geral. Pela Contratada: Antonio Eldo Lima Júnior  –
Representante Legal.

São Miguel do Tapuio–PI, 30 de agosto de 2018.

Gabriela dos Santos Matos
Diretora HEJFM/SESAPI

Of. 089

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

de 30kVA e 45kVA, para atender a iluminação pública da Av. José Dias
de Castro, localizada no município de São Raimundo Nonato - PI. O
Valor Estimado da Obra / Serviços é de: R$ 370.698,10 (trezentos e
setenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e dez centavos).

As empresas interessadas poderão obter o Edital e demais
elementos e informações, bem como consultar os documentos da
licitação junto à Comissão Permanente de Licitação do Departamento
de Estradas de Rodagem do Piauí – DER/PI, 2º andar do Edifício Sede,
situado na Av. Frei Serafim, No 2492, Centro, em Teresina, Piauí,
telefones: (86) 3216-8084. No ato de obtenção dos documentos acima
referidos, os interessados deverão apresentar o comprovante de
depósito no valor de R$ 50.00 (cinquenta) reais, relativo aos
respectivos custos de produção, recolhido junto ao Banco do Brasil
S/A, em favor do DER/PI, agência nº 3791-5, conta corrente nº 7336-9.
Não serão aceitos comprovantes de depósitos bancários realizados
através de envelopes de auto-atendimento, depósitos eletrônicos e
pela internet, bem como com data anterior à  publicação do Edital.

Teresina, 10 de outubro de 2018.

Adv. Marcos Carvalho Portela Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação/DER/PI

Visto :

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

Of.  756
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RESULTADO FINAL  DA ABERTURA DO ENVELOPE N° 02 -
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2018- SEDET
PROCESSO Nº AA.152.1.000693/17-89

A SECRETARIA  DO DESENVOLVIMENT O ECONÔMICO E
TECNOLÓGICO DO ESTADO DO PIAUÍ – SEDET, por intermédio
da Comissão Permanente de Licitação, vem apresentar o resultado da
abertura do Envelope N° 02 -  das Propostas de preço do certame
licitatório, Modalidade Tomada de preços   Nº 026/2018, após ANÁLISE
e PARECER do setor de engenharia desta SEDET, declaramos a
seguinte classificação:  a seguir: 1° CLASSIFICADA:  MP
ENGENHARIA EIRELI – ME - R$ 477.969,90( quatrocentos e setenta e
sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos); 2°
CLASSIFICADA:  CONSTRUTORA PINHEIROS CONSTRUÇÕES
SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA -  R$  506.764,10 (quinhentos e
seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos); 3°
CLASSIFICADA:  CONSTRUTORA WN LTDA  -  R$  512.180,92
(quinhentos e doze mil, cento e oitenta reais e noventa e dois centavos)
e 4° CLASSIFICADA: VM PESSOA FEITOSA MONTEIRO - ME  R$
569.391,27 (quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e
um reais e vinte e sete centavos). O inteiro teor deste PARECER pode
ser analisado pelos interessados na sede da SEDET, localizada na
Avenida Industria Gil Martins, N° 1810, 3º andar, Edifício Albano Franco
– Bairro Redenção – Teresina –PI.

Teresina (PI), 09 de outubro de 2018

Layse leal Brito
Presidente da Comissão de licitação

VISTO: Igor Leonam Pinheiro Neri
 Secretário

Of. 710

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DO DESENVOLVIMENT O ECONÒMICO E
TECNOLÓGICO – SEDET

ATO DE RATIFICAÇÃO

Analisando a exposição dos motivos contidos na peça de
Justificativa de Dispensa Nº 002/2018, apresentada pela Comissão
Permanente de Licitação deste INTERPI, referente ao Processo
Administrativo Nº  AA.071.003816/17-30, RATIFICO-A , para que
seja instaurado o procedimento de Contratação para locação do imóvel
comercial situado na Rua Lisandro Nogueira, n° 1554, Centro/Norte,
Teresina/PI, que tem como proprietário Francisco da Costa Araújo
Filho, RG 129774545 SSP BA e CPF 101.580.493- 49, nos termos da
legislação vigente, por Dispensa de Licitação, com fundamento no
art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, cuja proposta aceita apresenta o
valor mensal de R$ 27.090,07 (vinte e sete mil, noventa reais e sete
centavos), pelo período de 36(trinta e seis) meses, desde que seja
apresentada a documentação de regularidade fiscal mínima exigida.

Cumpra-se na forma da Lei,

Dê-se publicidade, consoante o art. 26 da Lei 8.666/93.

Teresina, 09 de outubro de 2018.

HÉRBERT BUENOS AIRES DE CARVALHO
Secretário de Regularização Fundiária

Diretor Geral do INTERPI

Of. 500

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ – INTERPI

CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
por meio do FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENT O
DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
 Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ por
meio do FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E A FUNDAÇÃO
MADRE JULIANA.

TERMO DE RETIFICAÇÃO

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, na sala
da Coordenação de Licitação e Contratos desta Defensoria Pública
do Estado do Piauí, RETIFICO , em parte, o EXTRATO DE
PUBLICAÇÃO  do Contrato nº 90/2018/DPE/PI, constante no Diário
Oficial do Estado nº 190, página 32, de 09 de outubro de 2018, no que
se refere ao CONTRATANTE, logo, ONDE SE LÊ: CONTRATANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA  DO ESTADO DO PIAUÍ por  meio do
FUNDO DE APARELHAMENT O E MODERNIZAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA  DO ESTADO DO PIAUÍ, LEIA-SE:
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
por meio do FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENT O
DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
 Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ por
meio do FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA
CENTER GRÁFICA E EDITORA LTDA.

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

Of. 188

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

TERMO ADITIV O Nº 002/2018/DPE/PI
Processo Administrativo nº 02580/2018/DPE/PI
Contrato nº 077/2017/DPE/PI.
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ: 41.263.856/0001-37
CONTRATADA: IP2TEL  SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA  EIRELI - EPP
CNPJ: 17.493.657/0001-30
Objeto: Prorrogação do Contrato nº 077/2017, pelo período de
03 (três) meses, vigorando, portanto a partir de 06/10/2018 até
05/01/2019.
Valor total do contrato: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (339039).
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/1993.
Data de Assinatura: 05 (cinco) de outubro de 2018.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MUL TIMÍDIA  EIRELI – EPP.

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

Of. 1108
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2018
VINCULADA  AO PREGÃO PRESENCIAL N° 05/18

R. L. EMPREENDIMENT OS IMOBILIÁRIOS L TDA - ME
C.N.P.J.nº 15.183.027/0001-34
ITEM 01  – Pick-up, motor mínimo 2,5 L e potência mínima de 200
CV, 0 KM, ou no máximo 02 anos de fabricação, cap. 03 pessoas, tipo
pick-up, cabine simples, air bag frontais duplos; freios abs;
carroceria aberta c/protetor de caçamba e cabine; cap. De carga:
máximo de 1.000 Kgs, tração 4 x 4; bicombustível (diesel) cor sóbria,
duas portas; direção hidráulica, ar condicionado; alarme c/
acionamento à distância; rádio Am/FM/USB; pr otetor de cárter,
acessórios obrigatórios; cintos de segurança três pontas, estepe,
chave de roda, macaco e triângulo, quilometragem livre, isento de
pagamento de franquia em caso de colisão ou qualquer avaria; sem
fornecimento de motorista. Fabricação: ano 2018/2018.
Quantidade: 07
Unidade: UD

Marca: VW AMAROK
Valor Unitário: R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais)

MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA  LTDA
C.N.P.J. nº 09.192.288/0001-18
ITEM 02  – Caminhão 3 eixos, cabine simples, duas portas, direção
hidráulica, ar condicionado,caminhão com carroceria de madeira,
combustível (diesel), motor: Com potência mínima 265 CV.
Capacidade de carga mínima 15 toneladas, no máximo 23 toneladas,
peso máximo permitido por eixo: 06 toneladas, no eixo dianteiro, 10
toneladas eixo central,  e 17 toneladas no eixo trazeiro, peso bruto,
máximo 33 toneladas, acessórios obrigatórios:cintos de segurança
três pontas, estepe, chave de roda, macaco e triângulo, quilometragem
livre, isento de pagamento de franquia em caso de colisão ou qualquer
avaria, sem fornecimento de motorista.
Quantidade: 03
Unidade: UD
Marca: Volkswagem, modelo 24-280 8x2 ou similar
Valor Unitário: R$ 9.000,00 (Nove mil reais)

DIAGONAL  LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 12.231.343/0001-46
ITEM 03  – Caminhão ¾, 2 eixos, cabine simples, tração 4 x 4,
combustível (diesel), caminhão c/carroceria de madeira, duas portas,
direção hidráulica, ar condicionado, motor com potência mínima
150 cv, capacidade de carga mínima 2,5 toneladas, no máximo 5
toneladas, capacidade de carga mínima 2,5 toneladas no máximo 5
toneladas, largura máxima até 2,60 m, altura máxima até 4,40 m,
comprimento máximo até 14 m, peso máximo permitido por eixo 2,5
toneladas. No eixo dianteiro e 5 toneladas no eixo trazeiro, peso
bruto máximo 7 toneladas, acessórios obrigatórios cintos de
segurança três pontas, estepe, chave de roda, macaco e triângulo,
quilometragem livre, isento de pagamento de franquia em caso de
colisão ou qualquer avaria, sem fornecimento de motorista.
Quantidade: 07
Unidade: UD
Marca: Volkswagem, modelo 9170
Valor Unitário: R$ 6.000,00 (Seis mil reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º. 8.666/93 e suas alterações.

GENIVAL BRITO DE CARVALHO
Diretor Presidente

Of. 1280

AVISO DE CONTINUAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS

Nº 006/18 – CPL

A Pregoeira da Agespisa, designada pela portaria 081/2018, no uso
das prerrogativas que lhe é conferida, manteve a Decisão
Administrativa exarada na Ata da Terceira Sessão do Sistema de
Registro de Preços – SRP nº 006/2018-CPL, com uma ressalva: no
item 05 por ocasião de um erro formal, não classificamos a Empresa
ADSERV que apresentou proposta/valor unitário de R$ 2.719,39(dois
mil, setecentos e dezenove reais e trinta e nove centavos), ocasião
em que sanamos o vício e a reclassificamos para a 3ª posição
participando assim para a fase de lances.
Outrossim, informamos ainda, que a continuação da licitação será no
dia 11 de outubro de 2018, às 09:00(nove) horas no mesmo local.
Maiores informações pelo telefone (86) 3198-0150, ramal 286.

Teresina, 09 de outubro de 2018

SILVANIA  DA SILVA CARVALHO
Pregoeira

GENIVAL BRITO DE CARVALHO
Diretor Presidente

Of. 1283
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TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 17/2018.

Processo administrativo Nº AA.013.1.000540/16-02.
Nome do Contratante: Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí.

CNPJ do Contratante: 06.553.531/0001-98

Nome do Contratado: CONSTRUTORA MARCOS ASSUNÇÃO

LTDA-EPP.

CNPJ do Contratado: 02.390.220/00001-02.
Resumo do Objeto do Aditivo: Constitui objeto do presente Termo

Aditivo a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa)

dias, expirando em 21/12/2018 e prorrogação de vigência contratual

até 31 de dezembro de 2019.

Data de Assinatura do Aditivo: 21 de setembro de 2018.
Signatários do contrato: Pela Contratante: Deusval Lacerda de Moraes

 e Pela Contratada: Antônio Marcos Assunção Marques.

Deusval Lacerda de Moraes

Secretário de Estado da Infraestrutura do Piauí-SEINFRA/PI

Of. 715

EXTRATO DO CONTRATO PJU No 098/2018
PROCESSO ADMINISTRA TIV O: No 0400/18
MODALIDADE:  Dispensa nº 005/2018
FUNDAMENTO LEGAL:  Lei nº 8.666/93
CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E
RODAGENS/DER/PI. CNPJ: 06.535.751/0001-99.
CONTRATADA: J L SOARES DA SILVA EIRELLI. CNPJ: 21.600.719/
0001-33.
OBJETO: Aquisição de 02 (duas) Baterias de 100 amperes para
utilização na máquina Pá Mecânica, modelo Caterpillar, para Execução
dos Serviços de abertura de Ruas no Assentamento 08 de Março no
Povoado Chapadinha.
VIGÊNCIA:  12 meses, contados a partir da assinatura do Termo.
DATA: 09 de outubro de 2018.
VALOR : R$ 645,65 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais e sessenta
e cinco centavos) a Unidade, totalizando um valor de R$ 1.291,30 (um
mil, duzentos e noventa e um reais e trinta centavos) anual.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Fonte: Cód. 100 – Recursos
Ordinários. Projeto/Atividade: Cód. 46201.04.122.0090.2000 –
Administração da Unidade.  Natureza da Despesa: Cód. 3.3.90.30 –
Material de Consumo.
ASSINATURAS: Engº. José Dias de Castro Neto (Diretor Geral do
DER/PI) e Jorge Luiz Soares da Silva (Representante Legal/JL Soares
da Silva Eirelli).

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

Of. 131

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

Of. 673

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DO TURISMO – SETUR

EXTRATO DE ADITIV O

ATO: TERMO ADITIV O Nº 03 AO CONTRATO Nº 73/2015.
CONTRATANTE:  Secretaria de Estado dos Transportes do Piauí –
SETRANS/PI (CNPJ nº 08.809.355/0001-38).
CONTRATADA:  MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA
LTDA (CNPJ nº 09.192.288/0001-18).
OBJETO CONTRATUAL:  LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – VEÍCULO
CATEGORIA PICAPE MÉDIA, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 2.0 CC,
08 OU 16 V, CABINE DUPLA, 4X4, COM POTÊNCIA DE 102 A 200 CV.
LICIT AÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015.
OBJETO DO ADITAMENT O: Prorrogar o prazo de vigência contratual
até 13 de agosto de 2019, contado a partir de 14 de agosto de 2018.
DATA DE ASSINATURA: 14/08/2018.
ASSINAM:  Guilhermano Pires Ferreira Corrêa (pela Contratante) e David
Borges Hagem Mazuad (pela Contratada).

Of. 769

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DOS TRANSPORTES – SETRANS
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EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENT O Nº 01/2018 AO

CONTRATO Nº 017/2017.

Contratante: Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural-SDR.

CNPJ 06.553.572/0001-84.

Contratada: Mutual Serviços de Limpeza em Prédios e Domicílios

Ltda.

CNPJ 10.659.927/0001-91.

Resumo do Objeto: O presente Termo de Apostilamento objetiva a

alteração unilateral do Elemento de Despesa do Contrato, registrado

e publicado no DOE PI 200 de 26 de outubro de 2017, pag. 23.

Data de Assinatura: 01/10/2018.

“Onde se lê: Elemento de Despesa: 44.90.37.”

“Leia-se: Elemento de despesa: 44.90.37 e 44.90.51.”

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais

Cláusulas e Condições do Contrato originário, não modificadas por
este Termo de Apostilamento.

EXTRATO DO TERMO ADITIV O Nº 05/2018 AO CONTRATO Nº
033/2016.

Contratante: Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural – SDR.

CNPJ 06.553.572/0001-84.

Contratada: Construtora SEVEN Ltda.

CNPJ 12.970.932/0001-46.

Objetivo: Aditivo de Prazo de Obra Sem Impacto Financeiro.

Resumo do Objeto: Dar continuidade às atividades do Contrato nº

033/2016 que trata da “Contratação de Empresa visando a prestação

de Serviço de Engenharia para recuperação de estrada vicinal, na

comunidade Andres, na zona rural de Jatobá do Piauí”, com

fundamento na Lei 8.666/93.

Prazo de Vigência: 15/04/2019.

Data de Assinatura do Aditivo: 02/10/2018.

Valor Global: R$ 98.264,25.

Ação Orçamentária: 15101.20.60122.2210.

Natureza de Despesa: 33.90.39.

Fonte de Recursos: 100 117.

Signatários do Termo Aditivo: Contratante: Patrícia Vasconcelos Lima

Contratada: Viviano Vieira das Neves Neto

Patrícia Vasconcelos Lima

Secretária do Desenvolvimento Rural

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DO DESENVOLVIMENT O RURAL – SDR

EXTRATO DO TERMO ADITIV O Nº 05/2018 AO CONTRATO Nº
043/2016

Contratante: Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural – SDR.
CNPJ 06.553.572/0001-84.
Contratada: AR Instalações e Serviços Ltda.
CNPJ 01.542.155/0001-12.
Objetivo: Aditivo de Prazo de Obras sem Impacto Financeiro.
Resumo do Objeto: O presente Termo Aditivo visa a prorrogação do
prazo que tem como objeto a “Contratação de empresa especializada
de engenharia para execução dos serviços de extensão de rede de
distribuição elétrico nos municípios de São João do Arraial, Campo
Largo do Piauí, Matias Olímpio, Luzilândia e Nossa Senhora dos
Remédios” para dar continuidade às atividades desenvolvidas por
esta SDR, com fundamento na Lei 8.666/93.
Prazo de Vigência: 26/03/2019.
Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias.
Data de Assinatura do Aditivo:  03/10/2018.
Valor Global: R$ 511.119,24.
Ação Orçamentária: 15101.20601.22.2210.
Natureza de Despesa: 40.90.51.
Fonte de Recursos: 100 e 117.
Signatários do Termo Aditivo: Contratante: Patrícia Vasconcelos Lima
Contratada: José Ribamar Santos

Patrícia de Vasconcelos Lima
Secretária do Desenvolvimento Rural
EXTRATO DO TERMO ADITIV O Nº 08/2018 AO CONTRATO Nº
050/2013.

Contratante: Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural-SDR.
CNPJ 06.553.572/0001-84.
Contratada: C.L. Beserra Representações LTDA.
CNPJ 07.239.237/0001-79.
Objetivo: Aditivo de Prazo Sem Impacto Financeiro.
Resumo do Objeto: O presente Termo Aditivo visa a prorrogação do
prazo do Contrato 050/2013 para “Aquisição de água mineral dos
tipos copos de 200 ml; garrafão de 20 litros e água com gás de 500 ml,
para consumo desta SDR, na sede e no anexo do DCPR e futuros
eventos”, em conformidade e especificações constantes na proposta
da firma contratada, com fundamento na Lei 8.666/93.
Prazo de Vigência: 05/11/2018.
Data de Assinatura do Aditivo:  02/10/2018.
Valor Global: R$ 12.000,00.
Ação Orçamentária: 15101.04.122.90.2000.
Natureza de Despesa: 33.90.30.
Fonte de Recursos: 100.
Signatários do Termo Aditivo:  Contratante: Patrícia Vasconcelos Lima
Contratada: Carmélio Lustosa Beserra

Patrícia Vasconcelos Lima
Secretária do Desenvolvimento Rural
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EXTRATO DO TERMO ADITIV O 02/2018 AO CONTRATO Nº
054/2016.

Contratante: Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural – SDR.

CNPJ 06.553.572/0001-84.

Contratada: George Maciel Engenharia Ltda – ME.

CNPJ 09.533.612/0001-14.

Resumo do Objeto: Aditivo de Prazo de Obras Sem Impacto
Financeiro.

Objetivo: Dar continuidade às atividades do Contrato nº 054/2016

que trata da “Contratação de pessoa jurídica especializada para

pavimentação em paralelepípedo de 6,992,64 m.2 de vias públicas na

zona rural do município de Jurema-PI”, com fundamento na Lei 8.666/
93.

Prazo de Vigência: 09/10/2019.

Data de Assinatura do Aditivo:  03/10/2018.

Valor Total: R$ 652.787,74.

Ação Orçamentária: 15101.20481221271.
Natureza de Despesa: 44.90.51.

Fonte de Recursos: 100.

Signatários do Termo Aditivo: Contratante: Patrícia Vasconcelos Lima

Contratada: Sebastião Fassano Correia

Patrícia Vasconcelos Lima
Secretária do Desenvolvimento Rural

EXTRATO DO TERMO ADITIV O Nº 04/2018 AO CONTRATO Nº
017/2017.
Contratante: Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural – SDR.

CNPJ 06.553.572/0001-84.

Contratada: Mutual Serviços de Limpeza em Prédios e Domicílios

Ltda.

CNPJ 10.659927/0001-91.
Objetivo: Aditivo de Prazo Sem Impacto Financeiro.

Resumo do Objeto: Dar continuidade às atividades do Contrato nº

017/2017 que trata da “Contratação de Serviços Terceirizados –

Locação de Mão-de-Obra”, em conformidade e especificações

constantes na proposta da firma contratada, com fundamento na Lei
8.666/93.

Prazo de Vigência: 15/02/2019.

Data de Assinatura do Aditivo: 03/10/2018.

Valor Global: R$ 136.625,92 /quadrimestre.

Ação Orçamentária: 15101.20.544022.1260.
Natureza de Despesa: 44.90.37 e 44.90.51.

Fonte de Recursos: 100.

Signatários do Termo Aditivo: Contratante: Patrícia Vasconcelos Lima

Contratada: Hercília de Jesus Martins Rodrigues

Patrícia Vasconcelos Lima
Secretária do Desenvolvimento Rural

EXTRATO DO TERMO ADITIV O 06/2018 AO CONTRATO Nº
008/2015

Contratante: Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural – SDR.
CNPJ 06.553.572/0001-84.
Contratada: Projeto PACU Aquicultura Ltda.
CNPJ 02.224.651/001-90.
Objetivo: Aditivo de Prazo Sem Impacto Financeiro.
Resumo do Objeto: Dar continuidade às atividades do Contrato nº
008/2015 que trata da “Contratação de empresa especializada em
tecnologia verticalizada de aquicultura, com notório conhecimento
técnico inovador e reconhecida pelos mercados nacional e
internacional – para formatar a Estruturação do Plano de
Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Piscicultura do Estado do
Piauí, através de consultoria de assessoria técnica e modelos de
gestão dos processos produtivos, destinados ao atendimento das
necessidades da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural –
SDR, no “Projeto de Estruturação do Plano de Desenvolvimento da
Cadeia Produtiva da Piscicultura do Estado do Piauí”, com
fundamento na Lei 8.666/1993.
Prazo de Vigência: 11/04/2019.
Data de Assinatura do Aditivo: 03/10/2018.
Valor Total: R$ 1.650.236,36.
Ação Orçamentária: 15101.20608221269.
Natureza de Despesa: 33.90.39.
Fonte de Recursos: 100.
Signatários do Termo Aditivo: Contratante: Patrícia Vasconcelos Lima
Contratada: Jaime André Brum

Patrícia Vasconcelos Lima
Secretária do Desenvolvimento Rural

EXTRATO DO TERMO ADITIV O Nº 02/2018 AO CONTRATO Nº
059/2016.

Contratante: Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural-SDR.
CNPJ 06.553.572/0001-84
Contratadas:
Erick Miranda Gomes – ME
CNPJ 12.900.896/0001-44
Eclética Comunicação S/S LTDA
CNPJ 02.252.682/0001-01
Made Propaganda LTDA.
CNPJ 01.380.256/0001-34
Nova Comunicação LTDA. – EPP
CNPJ 05.701.640/0001-42
S/A Propaganda LTDA.
CNPJ 02.967.456/0001-50
Objetivo: Aditivo de Prazo Sem Impacto Financeiro.
Resumo do Objeto: Dar continuidade às atividades de “Prestação de
serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades
realizadas integradamente que visam o estudo, o planejamento, a
conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a
intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia
e a distribuição de campanha, peças e material publicitário, com
intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação,
de difundir idéias, de promover a venda de serviços ou de informar o
público em geral”, com fundamento na Lei 8.666/93.
Prazo de Vigência: 27/10/2019.

Of. 203
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO PARA INCLUSÃO
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SEID
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Data de Assinatura do Aditivo: 04/10/2018.
Valor Global: R$ 214.946,00.
Ação Orçamentária: 15101.04122090.2000.
Natureza de Despesa: 33.90.39.
Fonte de Recursos: 100 e 120.
Signatários do Termo Aditivo: Contratante: Patrícia Vasconcelos Lima
Contratadas: Erick Miranda Gomes
Márcio Vinícius Soares de Melo
Paulo Roberto Costa Viana
Marissol Inês Soares Teixeira
Antônio Siqueira Campos Filho

Patrícia Vasconcelos Lima
Secretária do Desenvolvimento Rural

EXTRATO DO TERMO ADITIV O 01/2018 AO CONTRATO Nº
061/2016.

Contratante: Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural – SDR.
CNPJ 06.553.572/0001-84.
Contratada: J P Serviços e CIA Ltda.
CNPJ 09.465.236/0001-78.
Objetivo: Aditivo de Prazo de Obras Sem Impacto Financeiro.
Resumo do Objeto: Dar continuidade às atividades do Contrato nº
061/2016 com a “Contratação de empresa de engenharia para execução
dos serviços de recuperação de estradas vicinais com revestimento
primário no município de São Gonçalo do Piauí”, com fundamento na
Lei 8.666/93.
Prazo de Vigência: 27/10/2019.
Data de Assinatura do Aditivo: 04/10/2018.
Valor Total: R$ 313.626,77.
Ação Orçamentária: 15101.2060122.2210.
Natureza de Despesa: 44.90.51.
Fonte de Recursos: 100 e 117.
Signatários do Termo Aditivo: Contratante: Patrícia Vasconcelos Lima
Contratada: Janaina Alves Batista

Patrícia Vasconcelos Lima
Secretária do Desenvolvimento Rural

EXTRATO DO TERMO ADITIV O Nº 02/2018 AO CONTRATO Nº
051/2016

Contratante: Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural – SDR.
CNPJ 06.553.572/0001-84.
Contratada: Construtora William Sousa Ltda.
CNPJ 14.551.797/0001-20.
Objetivo: Aditivo de Prazo de Obras Sem Impacto Financeiro.
Resumo do Objeto: Dar continuidade às atividades, com a “Execução
dos serviços de construção de 03 (três) bueiros tubulares nas
comunidades Riacho das Pombas, Gado Velhaco e Tapera, no
município de Canavieira do Piauí”, com fundamento na Lei 8.666/93.
Prazo de Vigência: 25/10/2019.
Data de Assinatura do Aditivo: 04/10/2018.
Valor Global: R$ 97.475,75.
Ação Orçamentária: 15101.20601.22.2210.
Natureza de Despesa: 44.90.51.
Fonte de Recursos: 100 e 117.
Signatários do Termo Aditivo: Contratante: Patrícia Vasconcelos Lima
Contratada: Francisco William de Sousa

Patrícia Vasconcelos Lima
Secretária do Desenvolvimento Rural
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AVISO DE LICIT AÇÃO – 3ª CHAMADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018/FUESPI

REPUBLICAÇÃO

REF. PUBLICAÇÃO DE ATO ADMINISTRA TIV O.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07488/2018 – FUESPI/UESPI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MA TERIAIS E  EQUIPAMENT OS,
SENDO: MATERIAIS:  JOGO TERAPIA INFANTIL, KIT  TECLADO,
LUPAS E TELELUPAS).    EQUIPAMENT OS: EM BRAILLE E
ADAPTADOS, DE LABORATÓRIO DE BIOLOGIA E AGRONOMIA
E  CLIMATIZAÇÃO (CONDICIONADOR DE AR, CLIMATIZADOR
EVAPORATIVO E MICRO-ONDA), DESTINADO AO
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS DA FUESPI
EM PICOS – PI.  TIPO: Menor preço, conforme define o inciso X do
art. 4º da Lei 10.520/2002 – rodadas de lances, julgamento e
adjudicação por item.
MOTIV O: LICITAÇÃO FRACASSADA.
DATA   DO CREDENCIAMENT O E ABERTURA SESSÃO:  25/10/
2018.   INÍCIO CREDENCIAMENTO : 08h30min.  LOCAL:   Sala de
Reunião da CPL - UESPI, na Rua João Cabral, 2.231, Bairro Pirajá, em
Teresina/PI.ESCLARECIMENT OS ADICIONAIS : Comissão
Permanente de Licitações, situada à Rua João Cabral, 2231 – Pirajá,
Fone: (86) 3213-7169,     Teresina/PI  e cpluespi@gmail.com.

Teresina (PI), 11 de outubro de 2018.

Francisco Alberto Vieira
Pregoeiro FUESPI
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ

MATERNIDADE DONA  EVANGELINA  ROSA
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2018-LACEN-PI

Processo administrativo nº 112/2018- LACEN/PI
Pregão na forma eletrônica nº 21/2018-CPL-SESAPI
Liberação nº 0535/2018-DL/SEADPREV/PI- AC.002.1.001943/18-96
Fundamento  lei 8.666, bem como a lei 10.520,17/07/2002 e demais
normas pertinentes.
Contratante: Laboratório Central de Saúde Pública “Dr. Costa
Alvarenga” – LACEN/PI
CNPJ: 06.553.564./0101-09
Contratado: Nordelab Comércio e Representações Ltda-EPP
CNPJ: 04.040.450/0001-69
Objeto. Para fornecimento de  testes para realização de exames
destinados a triagem pré-natal com equipamento em regime de
comodato, para atender às necessidades do LACEN-PI
Prazo da vigência: 03 (Três ) meses.
Prazo da execução: 03 (Três ) meses.
Data da assinatura: 09 de outubro de 2018
Valor total R$ 611.936,64(Seiscentos onze mil novecentos trinta e
seis reais e sessenta e quatro centavos)
Ação orçamentária: 2213
Natureza de despesa: 339030
Fonte de recurso: 0113000000-SUS
Signatários do Contrato: Contratante: Walterlene de Carvalho
Gonçalves (Diretora do LACEN-PI); Contratada: Norde-lab Comércio
e Representações Ltda-EPP (Sérgio Dantas de Medeiros)

Publique-se

WALTERLENE DE CARVALHO GONÇAL VES
Diretora do LACEN-PI

Of. 447

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DE SAÚDE

LABORA TÓRIO CENTRAL  DE SAÚDE PÚBLICA
DR. COSTA ALVARENGA

EXTRATO DO 01º TERMO ADITIV O Nº144/18 AO
CONVÊNIO Nº 139/17

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo Ex-Oficio ao Convênio Nº 139/17.
CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ,
CNPJ: 06.553.564/0001-38. CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE COCAL, CNPJ: 06.553.895/0001-78.  OBJETO: Prorrogação da
vigência por 199 dias. VIGÊNCIA : 24.05.2019. DATA DE ASSINATURA:
25.09.2018. SIGNATÁRIOS: FLORENTINO ALVES VERAS NETO –
Secretário de Estado da Saúde – CPF 327.448.113-00.

EXTRATO DO 01º TERMO ADITIV O Nº 145/18 AO
CONVÊNIO Nº 141/17

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo Ex-Oficio ao Convênio Nº 141/17.
CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ,
CNPJ: 06.553.564/0001-38. CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARNAIBA CNPJ: 06.554.430/0001-31.  OBJETO: Prorrogação da
vigência por 365 dias. VIGÊNCIA : 09.11.2019. DATA DE ASSINATURA:
25.09.2018. SIGNATÁRIOS: FLORENTINO ALVES VERAS NETO –
Secretário de Estado da Saúde – CPF 327.448.113-00.

Of. 3001

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI
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O U T R O S

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

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

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia
de Terminais Alfandegados do Piauí – Porto PI, no uso de suas
atribuições legais, convoca o Conselho de Administração desta
empresa, para uma Reunião a se realizar na Av. Industrial Gil Martins,
1810 4º andar, Bairro Redenção – CEP-64.016-882 Teresina – Piauí –
Brasil, Sede da FIEPI, às 11h00min do dia 17 de outubro de 2018, para
deliberar sobre o seguinte:
1 – Análise e Aprovação do Plano Econômico-Financeiro e
Orçamentário de 2019 da Companhia Porto-PI;
2 – Outras deliberações do interesse da Companhia.

Teresina (PI), 09 de outubro de 2018

IGOR LEONAM PINHEIRO NERI
Presidente do Conselho de Administração

Of. 063
3-1
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AVISO DE LICIT AÇÃO

 CONVITE N° 002/2018 -RELANÇAMENTO

O ESTADO DO PIAUÍ, através da Coordenadoria de Fomento à
Irrigação – COFIR/PI dá a todos que realizará CONVITE nº 002/2018
- RELANÇAMENTO, regida pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21/03/93
e suas alterações, conforme discriminação a seguir: Objeto:
contratação de empresa especializada para fornecimento de placas
de identificação em ACM e adesivo personalizado, visando a
identificação dos Projetos de Kit’s de Irrigação instalados na área de
atuação da COFIR. Recebimento dos envelopes documentação/
propostas: às 09:00 (nove) horas do dia 22/10/2018. REGIME DE
EXECUÇÃO: empreitada por preço global Fonte de Recursos: 100.
Local dos eventos, e informações: Rua David Caldas, 134 – 2º Andar
– Centro/Norte, telefone (86) 32265775, CEP: 64.000-190, Teresina –
Piauí. Teresina (PI). E-mail: cofircpl@gmail.com

Maria Teresa Barbosa de Oliveira
Presidente da CPL COFIR

Publique-se:

Benedito de Carvalho Sá
Coordenadoria de Fomento a Irrigação

Of. 186

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE FOMENTO À IRRIGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA-PI
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO E OUT ORGA DE USO

A prefeitura Municipal de Inhuma-PI torna público que solicitou a
SEMAR a expedição de Autorização e Outorga de Uso para
regularização de poços tubulares nas seguintes localidades: Centro
do Jacó, Coordenadas S 06º 41’ 00,3" W 41º 29’ 37,4" para reservar 4,0
m³/h. Buriti Comprido , Coordenadas S 06º 39’ 58,3" W 41º 37’ 12,0"
para reservar 10 m³/h. Magro, Coordenadas S 06º 36’ 50,8" W 41º 49’
00,7" para reservar 8,0 m³/h. Alegrete, Coordenadas S 06º 38’ 48,6" W
41º 46’ 20,7" para reservar 7,2 m³/h. Todos fazendo parte da Sub-bacia
Canindé, Aquífero Cabeças, no município de Inhuma-PI para uso do
consumo humano.

Inhuma-PI, 24 de Setembro de 2018.

Antônio Rufino da Silva Júnior
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE – PI
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CORRENTE – PI, através da CLP, torna público
o ADIAMENTO da licitação, na modalidade TOMADA  DE PREÇOS
nº 014/2018, do tipo MENOR PREÇO, ADJUDICAÇÃO GLOBAL
E EMPREITADA GLOBAL, em 29/10/2018 às 09 h. OBJETO:
Contratação de empresa especializada na execução de serviços de
reforma e ampliação de postos de saúde do Município. RECURSO:
PRÓPRIO/FMS/Incremento do PAB. Emendas de custeio da saúde/
OUTROS. VALOR ESTIMADO : R$ R$ 355.311,87. Mais informações
estão disponíveis no Edital: Avenida Manoel Lourenço Cavalcante,
Nº 600, Centro, Corrente - PI, fone/fax (089) 3573-1285. Email:
clpcorrente2013@hotmail.com

Corrente - PI, 10 de outubro de 2018.

Expedito Basílio da Silva Neto
Presidente da CLP.

P. P. 360
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P. P. 350

ALBINO JOSÉ RODRIGUES (JATOBÁ COMBUSTÍVEIS), CNPJ
15.217.274/0001-04, torna público que requereu à Secretaria de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR-PI, Licença de
Operação (LO) para Transporte de Produtos Perigosos (TPP).

P. P. 352

A Drª SHIRLEI LEITE DA SILVA, CPF Nº 009.574683-85.
Torna público que a Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos
Hídricos e Meio Ambiente de Oeiras – SEMA, emitiu a Licença
Ambiental Simplificada - LAS, para atividade “Consultório
Odontológico”, situada a Rua Zacarias de Goes, Nº 235, Sala 01,
Bairro Centro, Oeiras-Pi, Cep 64.500-000, Estado do Piauí. Onde foi
determinado Relatório de Viabilidade Ambiental – RVA da atividade.

A empresa ERICO RAMON A. BATISTA - ME, CNPJ Nº 29.437.949/
0001-35
Torna público que a Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos
Hídricos e Meio Ambiente de Oeiras – SEMA, emitiu a Licença Prévia
– LP e a Licença de Instalação - LI, para a atividade 86.30-5-01 –
Atividade Médica Ambulatorial com Recursos para Realização de
Procedimentos Cirúrgicos. Situada a Av. Totonho Freitas, Nº 102,
Bairro Oeiras Nova, Oeiras-Pi, Cep 64.500-000, Estado do Piauí. Onde
foi determinado Relatório Ambiental Simplificado - RAS da Atividade.

A empresa J.A. RODRIGUES DE CARVALHO - ME, CNPJ Nº
02.267.155/0001-25
Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de
Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente de Oeiras – SEMA,
a Declaração de Baixo Impacto Ambiental - DBIA, para as atividades
45.41-2-05 – Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos para
Veículos Automotores; 45.43-9-00-Monutenção e reparação de
motocicletas e motonetas; 47.32-6-00 Comercio varejista de
lubrificantes e 95.29-1-04 - Reparação de bicicletas ,triciclos e outros
veículos não-motorizados. Situada a Pc. Cel Orlando Carvalho, Nº
280, Bairro Centro, Oeiras-Pi, Cep 64.500-000, Estado do Piauí. Onde
foi determinado Relatório Ambiental Simplificado - RAS da Atividade.

A empresa ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO LTDA -
ME, CNPJ Nº 03.199.630/0001-25
Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de
Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente de Oeiras – SEMA,
a Licença Ambiental Simplificada - LAS, para a atividade 86.40-2-02
– LABORATÓRIOS CLÍNICOS. Situada a Rua Joel Campos, Nº 644,
Bairro Centro, Oeiras-Pi, Cep 64.500-000, Estado do Piauí. Onde foi
determinado Relatório de Viabilidade Ambiental - RVA da Atividade.

P. P. 353

LICENÇA  AMBIENT AL

A MT4 Participações e Empreendimentos S.A., CNPJ n° 09.303.359/
0002-93, antiga denominação da Planalto Piauí Participações e
Empreendimentos S.A. CNPJ n° 09.303.359/0002-93, torna público
que REQUEREU da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - SEMAR/PI, a renovação da Licença de Instalação - LI
D001508/12, para Lavra céu aberto com tratamento a úmido - Minério
de Ferro; adutora de água bruta; ramal e pera ferroviária; linha de
transmissão de energia e subestações - Projeto Planalto Piauí, no
local denominado Massapê / Manga Velha, nos Municípios de Curral
Novo do Piauí, Paulistana e Simões / PI.

P. P. 354
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TRANSCOL – TRANSPORTE COLETIVO LTDA torna público que
requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos –
SEMAR, a renovação da L.O. Licença de Operação, para transporte
de óleo diesel em Teresina
Foi determinado estudo de impacto ambiental e/ou não foi
determinado estudo de impacto ambiental.

P. P. 355

A. A. REGO DE SOUSA “POSTO FONSECA” – CNPJ: 18.288.569/
0001-60, com sede na Rua: Antístenes Rosal, S/N, Bom Jesus – PI torna
público que requereu Renovação de Licença de Operação (LO) junto a
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR-PI.

P. P. 356

COMUNICADO

CEVVAP-CERÂMICA VERMELHA DO VALE DO PARNAIBA LTDA,
CNPJ: 97.544.269/0001-70 torna público que requereu junto a Secretaria
Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR - PI, a
renovação da Licença de Operação (LO 11235/14) da sua Cerâmica
localizada na Rod. PI. 112, Km 2,4, zona rural de União-PI.

COMUNICADO

INDÚSTRIA CERÂMICA SANTA VITÓRIA LTDA, CNPJ: 03.382.893/
0001-75 torna público que requereu junto a Secretaria Estadual do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR - PI, a renovação da
Licença de Operação (LO 3197/13) da sua Cerâmica localizada na
Rod. PI. 122, Km 02, zona rural de Miguel Alves-PI.

P. P. 357

A Empresa SANTOS SERVIÇOS AMBIENT AIS & CONSTRUÇÕES
EIRELI , firma estabelecida no Bairro Dirceu Arcoverde, na cidade de
Parnaíba, Rua Ricardo Rodrigues Coimbra Nº 1415, Sala 01, C.N.P.J/
M.F, sob Nº 07.333.070/0001-00, com inscrição estadual ISENTA,  torna
publico que requereu à Secretaria de Meio Ambiente – SEMMA, a
renovação da licença ambiental, na categoria (licença de operação) de
Nº 00033/2014-2014/0015332 para o empreendimento/atividade de coleta
e transporte de resíduos sólidos urbanos.

P. P. 358

Pipes Empreendimentos Ltda, torna público que requereu da
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR,
autorização para execução de obra na rampa de embarque e
desembarque de passageiros e veículos localizada no município de
Amarante do Piauí - PI, protocolo AA.130.1.007565/18.

Pipes Empreendimentos Ltda, torna público que requereu da
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, Licença
de Operação para a atividade embarque e desembarque de
passageiros e veículos localizada à Beira-rio no município de
Palmeirais - PI, protocolo AA.130.1.007601/18.

Pipes Empreendimentos Ltda, torna público que requereu da
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, Licença
de Operação para a atividade embarque e desembarque de
passageiros e veículos localizada em Penedo no município de
Palmeirais - PI, protocolo AA.130.1.007600/18.

Pipes Empreendimentos Ltda, torna público que requereu da
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, Licença
de Operação para a atividade embarque e desembarque de
passageiros e veículos localizada no município de Matias Olímpio -
PI, protocolo AA.130.1.007599/18.

P. P. 359
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NOTIFICAÇÃO – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRANSITO

Considerando o disposto no Art. 24 e seus incisos, da Lei Federal n°
9.503 de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Transito
Brasileiro – CTB, o Secretário de Estado dos Transportes do Piauí,
no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 281 do CTB, torna
pública a relação de Autos de Infração de Trânsito processados com
base do art. 231, V do CTB (transitar com o veículo com excesso de
peso) e NOTIFICA  os proprietários dos veículos que, caso queiram,
terão o prazo estipulado na Notificação de Autuação por Infração
enviada via Correios para apresentação da Defesa da Autuação.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DOS TRANSPORTES – SETRANS
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                                                                  NOTIFICAÇÃO – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRANSITO  
 
Considerando o disposto no Art. 24 e seus incisos, da Lei Federal n° 9.503 de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Transito Brasileiro – CTB, o Secretário de Estado dos Transportes do Piauí, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 281 
do CTB, torna pública a relação de Autos de Infração de Trânsito processados com base do art. 231, V do CTB (transitar com o 
veículo com excesso de peso) e NOTIFICA  os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo estipulado na 
Notificação de Autuação por Infração enviada via Correios para apresentação da Defesa da Autuação. 
�

�
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COMPANHIA  ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Sociedade Anônima de Economia Mista

CNPJ n.º 06.840.748/0001-89
NIRE 22.300.000.233

RERRATIFICAÇÃO DO EDIT AL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A SER REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2018

LUIZ HENRIQUE HAMANN, na qualidade de Presidente do Conselho
de Administração da COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ,
sociedade anônima de economia mista, com sede na cidade de
Teresina, estado do Piauí, na Av. Maranhão, n.º 759, Centro, CEP
64.001-010, com seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22.300.000.233, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n.º 06.840.748/
0001-89 (“CEPISA”), vem pela presente comunicar a retificação do
item nº 1 da ordem do dia constante do edital de convocação para
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 17 de outubro de
2018, às 10 horas, na referida sede da CEPISA, conforme publicado,
em edição de 9 de outubro de 2018, no Diário Oficial do Estado do
Piauí (página 35) e no Jornal Meio Norte (página 9), e em edição do
dia 10 de outubro de 2018 no Jornal Meio Norte (página 9), o qual
deverá constar da seguinte forma: “(i) aumento do capital social da
CEPISA no montante de até R$ 801.529.317,41 (oitocentos e um
milhões, quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e dezessete reais e
quarenta e um centavos), com a subscrição particular de até
669.651.063 (seiscentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e
cinquenta e um mil, e sessenta e três) novas ações, sendo até
639.493.426 (seiscentas e trinta e nove milhões, quatrocentas e
noventa e três mil, quatrocentas e vinte e seis) novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal e até 30.157.637 (trinta milhões,
cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete) novas ações
preferenciais, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão
de R$ 1,19693578 por ação, fixado sem diluição injustificada dos atuais
acionistas, nos termos do artigo 170, § 1º, inciso I, da Lei das S.A.”
Tendo em vista as informações ora retificadas, o edital de convocação
passa a vigorar na íntegra com a seguinte nova redação:

“COMPANHIA  ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Sociedade Anônima de Economia Mista

CNPJ n.º 06.840.748/0001-89
NIRE 22.300.000.233

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A SER REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2018

Na forma do disposto na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”) e no Estatuto Social da
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ, sociedade anônima de
economia mista, com sede na cidade de Teresina, estado do Piauí, na
Av. Maranhão, n.º 759, Centro, CEP 64.001-010, com seus atos
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Piauí sob
o NIRE 22.300.000.233, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ) sob o n.º 06.840.748/0001-89 (“CEPISA”), ficam
convidados os senhores acionistas da CEPISA a comparecer a
assembleia geral extraordinária da CEPISA (“Assembleia Geral
Extraordinária”), a ser realizada no dia 17 de outubro de 2018, às 10
horas, na referida sede da CEPISA, para deliberação da seguinte
ordem do dia:
1. aumento do capital social da CEPISA no montante de até R$
801.529.317,41 (oitocentos e um milhões, quinhentos e vinte e nove
mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e um centavos), com a
subscrição particular de até 669.651.063 (seiscentos e sessenta e
nove milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, e sessenta e três)
novas ações, sendo até 639.493.426 (seiscentas e trinta e nove
milhões, quatrocentas e noventa e três mil, quatrocentas e vinte e
seis) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e até
30.157.637 (trinta milhões, cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e
trinta e sete) novas ações preferenciais, nominativas e sem valor
nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,19693578 por ação, fixado
sem diluição injustificada dos atuais acionistas, nos termos do artigo
170, § 1º, inciso I, da Lei das S.A.;
2. autorização para a realização de aumentos de capital na CEPISA,
no montante total de R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos
milhões de reais), por deliberação do Conselho de Administração,

sem a necessidade de reforma estatutária, nos termos do art. 166 da
Lei das S.A.;
3. reforma integral e consolidação do Estatuto Social da CEPISA,
conforme aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL);
4. destituição dos atuais membros do Conselho de Administração da
CEPISA;
5. fixação do número de membros do Conselho de Administração da
CEPISA;
6. eleição dos novos membros do Conselho de Administração da
CEPISA;
7. destituição dos atuais membros do Conselho Fiscal da CEPISA; e
8. autorização para os administradores praticarem todos os atos
necessários à efetivação das deliberações acima.

Informações Gerais:
Nos termos do art. 126, da Lei das S.A, e do artigo 8º, § 1 do Estatuto
Social da CEPISA, para participar da Assembleia Geral Extraordinária
os acionistas deverão apresentar à CEPISA original e cópias
autenticadas dos seguintes documentos:
1. documento de identidade (Carteira de Identidade Registro Geral
(RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras
de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras
funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde
que contenham foto de seu titular); e
2. no caso de representação do acionista, original ou cópia autenticada
de procuração, outorgada há menos de um ano, com reconhecimento
de firma do outorgante.
O representante da acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia
autenticada dos seguintes documentos, devidamente registrados
no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta
Comercial, conforme o caso): (a) do contrato ou estatuto social; e (b)
do ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à
Assembleia Geral Extraordinária como representante da pessoa
jurídica, ou (b.ii) outorgar procuração para que terceiro represente a
acionista pessoa jurídica.
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de
poderes de representação para participação na Assembleia Geral
Extraordinária deverá ter sido realizada há menos de um ano, nos
termos do artigo 126, § 1.º, da Lei das S.A.
Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no art. 654, § 1.º e § 2.º
do Código Civil, a procuração deverá conter a indicação do lugar
onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do
outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a
extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da
firma do outorgante.
Vale mencionar que os acionistas somente poderão ser representados
na Assembleia Geral Extraordinária por procurador que seja acionista,
administrador da CEPISA ou advogado, consoante previsto no artigo
126, § 1.º da Lei das S.A.
Para fins de melhor organização da Assembleia Geral Extraordinária,
nos termos do artigo 10 do Estatuto Social da CEPISA, a CEPISA
solicita que acionistas depositem os documentos necessários para a
participação na Assembleia Geral Extraordinária com 72 horas de
antecedência. Cópia da documentação poderá ser encaminhada para
os e-mails: danilo@eletrobraspiaui.com.br e
eduardo@eletrobraspiaui.com.br.
Ressalta-se que os acionistas poderão participar da Assembleia Geral
Extraordinária ainda que não realizem o depósito prévio acima referido,
bastando apresentarem tais documentos na abertura dos trabalhos
da Assembleia Geral Extraordinária.
Antes de abrirem-se os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária,
os acionistas ou os representantes dos acionistas assinarão o livro
de presença de acionistas, indicando o seu nome, nacionalidade e
residência, bem como a quantidade, espécie e classe das ações de
que forem titulares, na forma do disposto no art. 127 da Lei das S.A.

Teresina (PI), 09 de outubro de 2018.”

Teresina (PI), 10 de outubro de 2018.

Luiz Henrique Hamann
Presidente do Conselho de Administração

P. P. 337
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