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DECRETO Nº 19.428, DE 08 DE JANEIRO DE 2021 

Institui o Quadro de Detalhamento de Despesa  
(QDD) para o exercício financeiro de 2021 e 
dá outras providências. 

 
 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe 
confere o art.102, inciso XIII da Constituição Estadual, e diante do disposto na Lei nº 7.426, 
de 28 de dezembro de 2020. 

 
D E C R E T A : 

 
Art. 1º Fica instituído o Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) para o exercício 

financeiro de 2021 fixado no valor de R$ 13.327.663.455,00 (treze bilhões, trezentos e vinte e 
sete milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), 
especificado por unidade orçamentária e ação orçamentária, de conformidade com o Orçamento 
Geral do Estado, Lei nº 7.437, de 29 de dezembro de 2020. 

 
Art. 2º As alterações orçamentárias que não implicarem em créditos adicionais serão 

implementadas  pela Secretaria de Planejamento a partir da solicitação das unidades 
gestoras interessadas e automaticamente cadastradas no Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Estado do Piauí � SIAFE-PI. 

 
Parágrafo Único - Para fins deste Decreto, considera-se que a alteração orçamentária  

não implica em crédito adicional quando não houver mudança na categoria de 
programação aprovada pela Assembleia Legislativa, que se estende ao grupo de natureza 
da despesa e modalidade de aplicação. 

 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação com efeitos a partir de 01 

de janeiro de 2021. 
 
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 08 de janeiro de 2021. 
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 DECRETO Nº 19.427, DE 07 DE JANEIRO DE 2021 

 

 
 

Remaneja e renomeia o cargo em 

comissão que especifica. 

 

 

 

 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 102, I, VI e XIII, da Constituição Estadual, e o art. 65, IV, da Lei 

Complementar Estadual n° 028, de 09 de junho de 2003, e alterações posteriores, e que a 

presente reestruturação não implicará em aumento de despesa nem criação ou extinção de 

cargos públicos, 

 

D E C R E T A: 

 

 Art. 1º Fica remanejado e renomeado, 01 (um) cargo de Assessor Técnico III, 

símbolo DAS-4, para 01 (um) cargo de Diretor de Atração de Investimentos Estratégicos 

� Investe Piauí, símbolo DAS-4, da Secretaria de Governo para a Secretaria de Fazenda. 

 

 Art. 2º Este Decreto entre em vigor na data da sua publicação, produzindo 

efeitos a partir de 31 de dezembro de 2020. 

 

 PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 07 de Janeiro de 2021. 

 

 
 

 

 

 

Republicado por incorreção: Publicação anterior: DOE Nº 004, de 07.01.2021 
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SECRETARIA DE GOVERNO

DECRETOS DE 07 DE JANEIRO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das

atribuições que lhe confere o inciso IX, do art. 102, da

Constituição Estadual,

R E S O L V E nomear, de conformidade com o disposto no

inciso II, do art. 10, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro

de 1994, HELEN CRISTINA DA SILVA, para exercer o Cargo

em Comissão, de Assessor Técnico II, símbolo DAS-3, da

Secretaria de Governo, com efeitos a partir de 31 de Dezembro

de 2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das

atribuições que lhe confere o inciso V, do art. 102, da

Constituição Estadual,

R E S O L V E exonerar, de ofício, de conformidade com o

disposto no art. 34, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro

de 1994, JÉSSICA RAMILA DO NASCIMENTO, do Cargo em

Comissão, de Assessor Técnico III, símbolo DAS-4, da

Secretaria de Governo, com efeitos a partir de 31 de Dezembro

de 2021.

(Republicado por incorreção)

DECRETOS DE 08 DE JANEIRO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das

atribuições que lhe confere o inciso V, do art. 102, da

Constituição Estadual,

R E S O L V E tornar sem efeito o Decreto S/N, datado de 07

de janeiro de 2021, publicado no DOE nº 004, de 07 de janeiro

de 2021, que nomeou AYANA NOBRE ARRAIS DE SOUZA,

para exercer o Cargo em Comissão, de Assessor Técnico II,

símbolo DAS-3, da Secretaria de Governo, com efeitos a partir

de 31 de Dezembro de 2020.

SECRETARIA DE FAZENDA

DECRETO DE 07 DE JANEIRO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das

atribuições que lhe confere o inciso IX, do art. 102, da

Constituição Estadual,

R E S O L V E nomear, de conformidade com o disposto no

inciso II, do art. 10, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro

de 1994, VICTOR HUGO SARAIVA DE ALMEIDA, para exercer

o Cargo em Comissão, de Diretor de Atração de Investimentos

Estratégicos – Investe Piauí, símbolo DAS-4, da Secretaria de

Fazenda, com efeitos a partir de 31 de Dezembro de 2020.

(Republicado por incorreção)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI/FUESPI

DECRETOS DE 08 DE JANEIRO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das

atribuições que lhe confere o inciso IX, do art. 102, da

Constituição Estadual, e o contido no Ofício Nº: 1854/2020/

FUESPI-PI/GAB, de 28 de dezembro de 2020, da Fundação

Universidade Estadual do Piauí – UESPI, Processo SEI nº

00089.012439/2020-12,

R E S O L V E exonerar a pedido, de conformidade com o

disposto no art. 34, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro

de 1994, a partir de 01 de janeiro de 2021, NOUGA CARDOSO

BATISTA, do cargo de Reitor da Universidade Estadual do

Piauí - UESPI.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das

atribuições que lhe confere o inciso IX, do art. 102, da

Constituição Estadual, e o contido no Ofício Nº: 1854/2020/

FUESPI-PI/GAB, de 28 de dezembro de 2020, da Fundação

Universidade Estadual do Piauí – UESPI, Processo SEI nº

00089.012439/2020-12,

R E S O L V E  nomear, de conformidade com o disposto no

Decreto n° 11.831, de 29 de julho de 2005 (Estatuto da

Universidade Estadual do Piauí – UESPI), a partir de 01 de

janeiro de 2021, EVANDRO ALBERTO DE SOUSA, matrícula

0268431-4, para exercer o cargo de Reitor da Universidade

Estadual do Piauí - UESPI, para mandato complementar do

quadriênio de janeiro/2018 a janeiro/2022.

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ

DECRETOS DE 08 DE JANEIRO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das

atribuições que lhe confere o inciso V, do art.  102, da

Constituição Estadual,

R E S O L V E exonerar, de ofício, de conformidade com o

disposto no art. 34, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro
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PORTARIAS E RESOLUÇÕES

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
Av. Pedro Freitas, 1900, Centro Administrativo, Bloco C, 2º

Andar - Bairro São Pedro, Teresina/PI, CEP 64018-200
Telefone: (86) 3216-9600 - www.sefaz.pi.gov.br

PORTARIA SEFAZ-PI/SUPREC/UNATRI/GETRI Nº 261/2020

Prorroga o prazo para o retorno de bens
remetidos para conserto do contribuinte
TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ nº
33.000.118/0010-60, CAGEP nº 19.300.251-5,
conforme disposto no inciso I, do art. 17 do
Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008
.

O SUPERINTENDENTE DA RECEITA, no uso
de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no inciso I, do art.
17 do Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008,

CONSIDERANDO a solicitação feita por meio do
Processo SEI nº 00009.019906/2020-70,

R E S O L V E:
Art. 1º Ficam prorrogados em 180 (cento e oitenta)

dias, os prazos para o retorno dos bens remetidos para conserto do
contribuinte TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ nº 33.000.118/
0010-60, CAGEP nº 19.300.251-5, conforme disposto no inciso I
(operações interestaduais), do art. 17 do Decreto nº 13.500, de 23 de
dezembro de 2008, referente às notas fiscais listadas no PARECER
SEFAZ-PI/UNIFIS/GECART/GOF1 Nº 112/2020, destinadas aos seus
fornecedores prestadores de serviços.

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

Cientifique-se.
Cumpra-se.

EMÍLIO JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR
Superintendente da Receita

PORTARIA SEFAZ-PI/SUPREC/UNATRI/GETRI Nº 262/2020

Prorroga o Regime Especial nº 21/2018, aprovado
pela Portaria SUPREC nº 27/2018, que credencia
o estabelecimento da empresa AUTO PEÇAS
PADRE CÍCERO LTDA, inscrito no CAGEP sob
nº 19.590.227-0, para operar na forma prevista
nos arts. 813-L a 813 - S do Decreto nº 13.500/
2008, de 23 de dezembro de 2008.

O SUPERINTENDENTE DA RECEITA, no uso de
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 55 da Lei nº
4.257, de 6 de janeiro de 1989;

CONSIDERANDO o Parecer SEFAZ-PI/SUPREC/
UNATRI/GETRI Nº 362/2020, constante do processo sob nº
00009.017928/2020-03,

R E S O L V E:

de 1994, DARCY SIQUEIRA ALBUQUERQUE JUNIOR, do

Cargo em Comissão, de Gerente de Correição e Disciplina,

símbolo DAS-3, da Controladoria Geral do Estado, com efeitos

a partir de 01 de Janeiro de 2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das

atribuições que lhe confere o inciso IX, do art. 102, da

Constituição Estadual,

R E S O L V E nomear, de conformidade com o disposto no

inciso II, do art. 10, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro

de 1994, CASSANDRA COELHO VASCONCELOS, para

exercer o Cargo em Comissão, de Gerente de Correição e

Disciplina, símbolo DAS-3, da Controladoria Geral do Estado,

com efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2021.

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DECRETOS DE 08 DE JANEIRO DE 2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das

atribuições que lhe confere o inciso V, do art.  102, da

Constituição Estadual,

R E S O L V E exonerar, de ofício, de conformidade com o

disposto no art. 34, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro

de 1994, CAMILA FERNANDA MELO OLIVEIRA, do Cargo

em Comissão, de Gerente de Apoio Técnico, símbolo DAS-3,

da Secretaria de Transportes, com efeitos a partir de 08 de

Janeiro de 2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das

atribuições que lhe confere o inciso IX, do art. 102, da

Constituição Estadual,

R E S O L V E nomear, de conformidade com o disposto no

inciso II, do art. 10, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro

de 1994, MARCIO RODRIGO MARREIROS SOARES, para

exercer o Cargo em Comissão, de Gerente de Apoio Técnico,

símbolo DAS-3, da Secretaria de Transportes, com efeitos a

partir de 08 de Janeiro de 2021.

Of. 005
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– PI, para operar nas condições previstas nos arts. 813 - A a 813 – K
do Decreto nº 13.500, de 2008.

Art. 2º O credenciamento ora concedido poderá ser
suspenso, na forma prevista em regulamento, ou cancelado, de ofício,
se considerado prejudicial ou incompatível com os interesses do Fisco
ou quando as condições que motivaram sua concessão deixarem de
existir.

Art. 3º Além das hipóteses de recolhimento do
imposto previstas na legislação para as operações realizadas pelo
credenciado, este deverá, também, a cada período de operação, efetuar
o recolhimento da taxa destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio
Fiscal-FUNEF, na forma estabelecida pela Lei nº 6.875, de 04/08/2016.

Art. 4º Ao contribuinte beneficiário do Regime
Especial, na forma desta Portaria, aplicar-se-ão, no que couber, as
demais normas tributárias vigentes.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua
assinatura, produzindo efeitos fiscais no período de 01 de janeiro a 30
de junho de 2021.

Cientifique-se.
Cumpra-se.

EMÍLIO JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR
Superintendente da Receita

(Competência na forma do Art. 44, da Portaria GSF Nº 115/2010, de
02/04/2010)

PORTARIA SEFAZ-PI/SUPREC/UNATRI/GETRI Nº 304/2020

Credencia o estabelecimento da empresa R O
CARVALHO DO NASCIMENTO, inscrito no
CAGEP sob nº 19.453.740-4, para operar na
condição de substituto tributário nas operações
que indica.

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

CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima
segunda do Convênio ICMS nº 190, de 15 de dezembro de 2017,

CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar
procedimentos de tributação relativos às operações realizadas por
estabelecimentos que explorem Atividades Econômicas especificas,

CONSIDERANDO o requerimento feito pelo
contribuinte através do processo protocolado sob nº 00009.021684/
2020-55,

CONSIDERANDO a decisão judicial exarada no
bojo do processo nº 08116769-45.2020.8.18.0140,

R E S O L V E:
Art. 1º Credenciar, em regime especial, o

estabelecimento da empresa R O CARVALHO DO NASCIMENTO,
com endereço na Rua Magalhães filho, nº 720, Centro, Município de
Teresina, inscrito no CNPJ/MF sob nº 05.577.401/0001-22 e no
CAGEP sob nº 19.453.740-4, neste ato denominado EMPRESA para
operar na condição de substituto tributário responsável pelo
recolhimento antecipado do ICMS devido nas operações
subsequentes com os produtos farmacêuticos listados no Anexo
Único a este ato.

Art. 2º Nas operações de que trata o art. 1º:
I – os estabelecimentos remetentes ficam

dispensados de efetuar a retenção na fonte nas saídas de mercadorias
constantes do Anexo Único destinadas à EMPRESA;

Art. 1º Prorroga o Regime Especial nº 21/2018,
aprovado pela Portaria SUPREC nº 27/2018, que credencia o
estabelecimento da empresa AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA,
inscrito no CAGEP sob nº 19.590.227-0, e no CNPJ/MF sob nº
07.965.809/0020-60, localizado na Av. São Francisco, nº 2802, Bairro
Comprida, em Teresina – PI, para operar nas condições previstas nos
arts. 813 - L a 813 – S do Decreto nº 13.500, de 2008.

Art. 2º Em razão do disposto no caput, fica
concedida a condição de substituto tributário ao estabelecimento ora
credenciado, para fins de retenção e recolhimento do ICMS devido
ao Estado do Piauí, na hipótese de ocorrência de substituição tributária
aplicada a suas operações de aquisição das mercadorias objeto desse
regime especial.

Art. 3º Além das hipóteses de recolhimento do
imposto previstas na legislação para as operações realizadas pelo
credenciado, este deverá, também, a cada período de operação, efetuar
o recolhimento da taxa destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio
Fiscal-FUNEF, na forma estabelecida pela Lei nº 6.875, de 04/08/2016.

Art. 4º O credenciamento ora prorrogado poderá
ser suspenso, na forma prevista no regulamento, ou cancelado, de
ofício, se considerado prejudicial ou incompatível com os interesses
do Fisco ou quando as condições que motivaram sua concessão
deixarem de existir.

Art. 5º Ao contribuinte beneficiário do Regime
Especial, na forma desta Portaria, aplicar-se-ão, no que couber, as
demais normas tributárias vigentes.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua
assinatura, produzindo efeitos fiscais no período de 01 de janeiro de
2021 a 31 de janeiro de 2022.

Cientifique-se.
Cumpra-se.

EMÍLIO JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR
Superintendente da Receita

PORTARIA SEFAZ-PI/SUPREC/UNATRI/GETRI Nº 302/2020

Credencia, em regime especial, o
estabelecimento atacadista da empresa P L
DISTRIBUIÇÃO E REP. DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI, inscrito no CAGEP
sob nº 19.469.878-5, para operar na forma
prevista nos arts. 813 – A a 813 – K do Decreto
nº 13.500/2008, de 23 de dezembro de 2008.

O SUPERINTENDENTE DA RECEITA, no uso de
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 813-A do
Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008;

CONSIDERANDO o Parecer SEFAZ-PI/SUPREC/
UNATRI/GETRI Nº 415/2020, de 22 de dezembro de 2020, constante
do processo sob nº 00009.023203/2020-46,

R E S O L V E:
Art. 1º Credenciar, em regime especial, o

estabelecimento atacadista da empresa P L DISTRIBUIÇÃO E REP.
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, inscrito no CAGEP sob nº
19.469.878-5, e no CNPJ/MF sob nº 10.854.656/0001-25, localizado na
Rua José Marques da Rocha, nº 2.941, bairro Memorare, em Teresina
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II – o pagamento do ICMS devido fica diferido para
o décimo-quinto dia do mês seguinte ao da entrada das mercadorias
no estabelecimento.

Art. 3º Para a formação da base de cálculo do
imposto a ser recolhido antecipadamente, considerar-se-á o valor
constante do documento fiscal respectivo, incluído o IPI, frete e/ou
carreto e demais despesas debitadas à EMPRESA.

Art. 4º O valor do imposto a ser recolhido
antecipadamente pela EMPRESA será calculado aplicando-se sobre
a base de cálculo de que trata o art. 3º, os seguintes percentuais, sem
abatimento dos créditos do ICMS destacados nas Notas Fiscais:

I – 6,3 % (seis inteiros e três décimos por cento),
nas operações oriundas de outras Unidades da Federação;

II – 3% (três por dento), nas operações oriundas
deste Estado.

Art. 5º As notas fiscais de aquisição das mercadorias
serão escrituradas pela EMPRESA no livro Registro de Entrada de
Mercadorias com a utilização da Declaração de Informações
Econômico-fiscais -  DIEF, nos campos “Valor Contábil” e “Outras”.

Art. 6º Nas operações internas com produtos
farmacêuticos, destinadas a comercialização, fica atribuída à
EMPRESA a responsabilidade pela retenção e recolhimento do
imposto devido nas subsequentes saídas realizadas pelo contribuinte
adquirente dos seus produtos.

Art. 7º A base de cálculo do imposto a ser retido e
recolhido pela EMPRESA, na forma do art. 6º, será o valor constante
do documento fiscal respectivo, incluído o IPI, frete e/ou carreto,
seguro e demais despesas debitadas ao adquirente, acrescido do
respectivo percentual a título de margem de lucro.

 Art. 8º Em substituição ao cálculo previsto no art.
7º será utilizado o multiplicador direto de 4,86% (quatro inteiros e
oitenta e seis centésimos por cento), como complementação da carga
tributária da operação interna, aplicado sobre a soma do valor
constante do documento fiscal respectivo, incluídos o IPI, frete ou
carreto, seguro e demais despesas debitadas ao contribuinte
adquirente.

Parágrafo único. As operações de vendas internas
realizadas a cada ano, não poderão ser superiores a 50% (cinquenta
por cento) do total do faturamento da empresa.

Art. 9º O imposto retido de acordo com o art. 8º
deverá ser recolhido até o dia 15 (quinze) do mês subsequente àquele
em que ocorrer o fato gerador, através de documento de Arrecadação
– DAR, código 113001 – ICMS Imposto, Juros e Multa, em qualquer
banco da rede arrecadadora autorizada.

Art. 10 As Notas Fiscais emitidas pela EMPRESA,
além dos requisitos previstos no Regulamento do ICMS, na ocorrência
de operações internas, deverão conter a indicação: ̈ ICMS retido nos
termos do PORTARIA SEFAZ-PI/SUPREC/UNATRI/GETRI Nº 304/
2020 .̈

Parágrafo único. Nas operações interestaduais, as
notas fiscais serão emitidas na forma regulamentar, sendo o imposto
indicado, nesse documento, mero destaque.

Art. 11 As Notas Fiscais emitidas pela EMPRESA
serão escrituradas no livro Registro de Saídas com a utilização da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais – DIEF, nos campos
¨Valor Contábil¨ e ̈ Outras¨.

Art. 12 Para a fruição deste Regime Especial a
EMPRESA relacionará, discriminadamente, o estoque das mercadorias,
abrangidas por esta sistemática existente no dia 30/09/2020, incluídas
as mercadorias em trânsito, cujas Notas Fiscais tenham sido emitidas
até essa data, adotando os seguintes procedimentos:

I - registrar o estoque levantado no livro Registro
de Inventário com a seguinte observação: ̈ Levantamento de estoque
para os efeitos do PORTARIA SEFAZ-PI/SUPREC/UNATRI/GETRI
Nº 304/2020¨;

II - remeter, até o dia 31/10/2020, cópia do inventário
de que trata este artigo à Unidade de Fiscalização/UNIFIS para fins
de homologação.

Art. 13 O ICMS a recolher antecipadamente
referente estoque de mercadorias, previsto no art. 12, corresponderá
à aplicação dos percentuais indicados no art. 4º sobre os respectivos
montantes de acordo com a procedência da mercadorias, se interna
ou interestadual.

Parágrafo único. O valor do ICMS encontrado na
forma do caput será recolhido em 06 (seis) parcelas, iguais em UFR/PI
e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de novembro de 2020.

Art. 14 A adoção da sistemática de tributação
prevista nesta Portaria exclui qualquer forma de ressarcimento do
imposto recolhido pela EMPRESA quando promover operações
interestaduais subsequentes com os produtos farmacêuticos sujeitos
à substituição tributária.

Art. 15 Os contribuintes deste Estado, substituídos
pela EMPRESA, ficam dispensados do pagamento do ICMS nas saídas
subsequentes das mercadorias tributadas em conformidade com este
regime especial.

Art. 16 Respondem de forma solidária pelo
pagamento do imposto exigido na forma desta Portaria os
contribuintes substituídos, em qualquer fase da operação.

Parágrafo Único. A solidariedade referida neste
artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 17 O presente Ato poderá ser suspenso ou
cancelado nos termos dos dispositivos comuns que regem os regimes
especiais para hipóteses de suspensão ou cancelamento do benefício,
aplicando-se ao mesmo as demais normas da legislação tributária,
quando for o caso, a critério do Fisco.

Art. 18 A partir de 1º de outubro de 2020 ficam
revogados os efeitos fiscais do Regime Especial nº 001/2018, aprovado
pela Portaria SUPREC nº 001/2018, de 09 de janeiro de 2018.

Art. 19 Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação produzindo efeitos fiscais no período de 1º de outubro de
2020 a 30 de setembro de 2021.

Publique-se.
Cumpra-se.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, em
Teresina (PI), 23 de dezembro de 2020.

RAFAEL TAJRA FONTELES
Secretário da Fazenda
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ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO 

I 
Soros e vacinas, exceto para uso veterinário 

  
3002 

II Medicamentos, exceto para uso veterinário 3003 e 3004 

III 

Algodão, atadura, esparadrapo, haste flexível ou não, com uma ou 
ambas extremidades de algodão, gazes, pensos, sinapismos, e 

outros, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas 
ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, 

cirúrgicos ou dentários, bem como para higiene ou limpeza. 

3005 e 5601 

IV 

  

  

Mamadeiras de borracha vulcanizada, vidro e plástico. 

4014.90.90 e 
7013.3 

3923.30.00 e 
3924.90.00 

7010.20.00 e 
39.24.10.00 

  

  

V 

Chupetas e bicos para mamadeiras e chupetas de silicone 

3926.90.90 e 
3924.90.00 

3926.90.40 e 
4014.90.90 

VI Absorventes higiênicos, de uso interno ou externo 

5601.10.00 

9619.00.00 

4818.40. 

VII Preservativos 4014.10.00 

VIII Seringas 9018.31 

IX Agulhas para seringas 9018.32.1 

X Pastas dentifrícias 3306.10.00 

XI Escovas dentifrícias 9603.21.00 

XII Provitaminas e vitaminas 2936 

  

XIII 
Contraceptivos (dispositivos intra-uterinos - DIU) 

9018.90.99 

3926.90.90 

XIV Fio dental / fita dental 3306.20.00 

XV Preparação para higiene bucal e dentária 3306.90.00 

  

XVI 
Fraldas descartáveis ou não 

9619.00.00 e 
4818.40.10 

5601.10.00; 
6111 e 6209 

XVII 
Preparações químicas contraceptivas à base de hormônios ou de 

espermicidas 
3006.60 

XVIII 
Preparações opacificantes (contrastantes) para exames 

radiográficos e reagentes de diagnóstico concebidos para serem 
administrados ao paciente 

3006.30 

Of. 408

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ - SEDUC-PI
Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro São Pedro, Teresina-PI, CEP 64018-900
Telefone  - (86) 3216-3204 / 3392 - http://www.seduc.pi.gov.br

PORTARIA SEDUC-PI/GSE Nº 1060/2020

Teresina(PI), 29 de dezembro de 2020

 
Ins!tui Comissão para condução do processo de
Tomada de Contas Especial para os "ns que
menciona.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, com
base no ar!go 109 da Cons!tuição Estadual, e nos termos do ar!go 37, parágrafo único da Instrução
Norma!va nº 01/2015 da Controladoria-Geral de Estado.

RESOLVE:

Art. 1º  - Ins!tuir comissão para condução da Tomada de Contas Especial que trata da
prestação de contas do Termo de Fomento nº 05/2019 celebrado entre a Fundação Quixote e a Secretaria de
Educação do Estado para realização do 4º SALIBOM - Salão do Livro de Bom Jesus.

 

Art. 2º - Foram designados os seguintes servidores para condução dos trabalhos:

I - SARA RAQUEL MENDES VASCONCELOS  - Matrícula 804800-2

II - RENATO GOMES DE LIMA - Matrícula 061476-9

III - WALLYSON SOARES DOS ANJOS - Matrícula 179104-4

 

Art. 3° - A presente Portaria entra em vigor a par!r desta data.

 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ, em Teresina(PI), 29 de
dezembro de 2020.

 

 

(assinado eletronicamente)

Ellen Gera de Brito Moura

Secretário de Estado da Educação

 

PORTARIA SEDUC-PI/GSE Nº 4/2021

Teresina(PI), 06 de janeiro de 2021

  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, com base no ar!go
109 da Cons!tuição Estadual.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  - CESSAR os efeitos da Portaria GSE-ADM. Nº050/2019  para a  seguinte Gestora do Polo de Apoio
Presencial da Universidade Aberta do Brasil, man!do pela SEDUC, relacionada a seguir: 

POLO / CIDADE NOME (A) FUNÇÃO CPF Nº

SÃO JOÃO DO
PIAUÍ

ISABEL CRISTINA COELHO
MADEIRA

COORDENADORA DE POLO 259.284.303-53

Art. 2° - A presente Portaria entra em vigor com data retroa!va a par!r 04 de janeiro de 2021.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ, em Teresina(PI), 06 de janeiro de 2021.

 

(assinado eletronicamente)

Ellen Gera de Brito Moura

Secretário de Estado da Educação

Of. 005
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO DAS PORTARIAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ-SESAPI.
O Secretário de Estado da Saúde do Piauí, no uso de suas prerrogativas
legais, RESOLVE:

PORTARIA nº706/20, de 04 de dezembro de 2020 – De acordo com o
Artigo 96, da Lei Complementar nº 13 de 03/01/1994, referente ao
processo AA.900.1.016264/20-65, conceder 180 (cento e oitenta) dias
de LICENÇA GESTANTE do(a) servidor(a): KARENE DE SOUSA
BRANDÃO GUEDES, Classe: I-A, Cargo: Médico, Matrícula: 332538-
5, do quadro de pessoal desta Secretaria, prestador(a) de serviços
no(a): Hospital Regional Chagas Rodrigues – Piripiri – Piauí, a partir
de 28/08/2020 a 23/02/2021.

PORTARIA nº707/20, de 04 de dezembro de 2020 – De acordo com o
Artigo 96, da Lei Complementar nº 13 de 03/01/1994, referente ao
processo AA.900.1.020935/19-10, conceder 180 (cento e oitenta) dias
de LICENÇA GESTANTE do(a) servidor(a): ELAINE CRISINA
SANTOS, Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais, Classe: I-A, Matrícula:
208762-6, do quadro de pessoal desta Secretaria, prestador(a) de
serviços no(a): Hospital Regional Deolindo Couto – Oeiras – Piauí, a
partir de 27/07/2019 a 22/01/2020.

PORTARIA nº708/20, de 04 de dezembro de 2020 – De acordo com o
Artigo 96, da Lei Complementar nº 13 de 03/01/1994, referente ao
processo AA.900.1.013551/20-69, conceder 180 (cento e oitenta) dias
de LICENÇA GESTANTE do(a) servidor(a): LISY MAGALY
SANTANA RIBEIRO, Cargo: Farmacêutico, Classe: I-A, Matrícula:
282220-2, do quadro de pessoal desta Secretaria, prestador(a) de
serviços no(a): Diretoria de Unidade de Assistência Farmacêutica –
DUAF – Teresina – Piauí, a partir de 01/09/2020 a 27/02/2021.

PORTARIA nº709/20, de 04 de dezembro de 2020 – De acordo com o
Artigo 96, da Lei Complementar nº 13 de 03/01/1994, referente ao
processo AA.900.1.016041/20-58, conceder 180 (cento e oitenta) dias
de LICENÇA GESTANTE do(a) servidor(a): MARIANA DE MENEZES
LIMA VERDE BANDEIRA, Cargo: Coordenador, Matrícula: 343600-
4, do quadro de pessoal desta Secretaria, prestador(a) de serviços
no(a): Hospital Getúlio Vargas – HGV – Teresina – Piauí, a partir de 28/
09/2020 a 26/03/2021.

PORTARIA nº710/20, de 04 de dezembro de 2020 – De acordo com o
Decreto 15.557 de 12/03/2014 artigo 14º, e tendo em vista o disposto
no artigo 107 da Lei Complementar nº 13 de 03/01/94, referente ao
processo AA.900.1.006444/20-70, conceder HORÁRIO ESPECIAL
do(a) servidor(a): ANDRÉIA PATRÍCIA DE SOUSA BRASIL ABREU,
Cargo: Técnico em Enfermagem, Classe: I-B, Matrícula: 230819-3, do
quadro de pessoal desta Secretaria, prestador(a) de serviços no(a):
Hospital de Urgência de Teresina – HUT – Teresina – PI. Conforme
junta médica, concedida redução de carga horária em 50%, por um
período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 13/05/2020 a 08/11/
2020.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se Gabinete do Secretário de
Estado da Saúde do Piauí, em Teresina-PI, de 04 de dezembro de 2020.

Florentino Alves Veras Neto
Secretário de Estado da Saúde do Piauí

PORTARIA nº711/20, de 04 de dezembro de 2020 – De acordo com o
Decreto 15.557 de 12/03/2014 artigo 14º, e tendo em vista o disposto
no artigo 107 da Lei Complementar nº 13 de 03/01/94, referente ao
processo AA.900.1.009931/20-45, conceder HORÁRIO ESPECIAL
do(a) servidor(a): PRISCILLA SILVA BEZERRA DE CARVALHO,
Cargo: Fisioterapeuta, Classe: I-A, Matrícula: 318264-9, do quadro de
pessoal desta Secretaria, prestador(a) de serviços no(a): Maternidade
Dona Evangelina Rosa – MDER – Teresina – PI. Conforme junta
médica, concedida redução de carga horária em 50%, por um período
de 1 (um) ano, a partir de 25/06/2020 a 24/06/2021.

PORTARIA nº712/20, de 04 de dezembro de 2020 – De acordo com o
Artigo 96, da Lei Complementar nº 13 de 03/01/1994, referente ao
processo AA.900.1.015329/20-16, conceder 180 (cento e oitenta) dias
de LICENÇA GESTANTE do(a) servidor(a): TÂNIA DA ROCHA
SANTANA, Cargo: Técnico em Enfermagem, Classe: I-A, Matrícula:
308390-0, do quadro de pessoal desta Secretaria, prestador(a) de
serviços no(a): Hospital Regional Senador José Cândido Ferraz – São
Raimundo Nonato – PI, a partir de 22/07/2020 a 17/01/2021.

PORTARIA nº713/20, de 04 de dezembro de 2020 – De acordo com o
Decreto 15.557 de 12/03/2014 artigo 14º, e tendo em vista o disposto
no artigo 107 da Lei Complementar nº 13 de 03/01/94, referente ao
processo AA.900.1.025312/19-50, conceder HORÁRIO ESPECIAL
do(a) servidor(a): LUIZA BARBOSA DE CARVALHO, Cargo:
Telefonista, Classe: II-A, Matrícula: 037061-4, do quadro de pessoal
desta Secretaria, prestador(a) de serviços no(a): Centro de Hematologia
e Hemoterapia do Piauí – HEMOPI – Teresina – PI. Conforme junta
médica, concedida redução de carga horária em 50%, por um período
de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 03/09/2020 a 31/12/2020.

PORTARIA nº714/20, de 04 de dezembro de 2020 – De acordo com o
Decreto 15.557 de 12/03/2014 artigo 14º, e tendo em vista o disposto
no artigo 107 da Lei Complementar nº 13 de 03/01/94, referente ao
processo AA.900.1.015291/20-52, conceder HORÁRIO ESPECIAL
do(a) servidor(a): EDINALVA NOGUEIRA VIRGULINO BARBOSA,
Cargo: Técnico em Enfermagem, Classe: I-A, Matrícula: 320075-2, do
quadro de pessoal desta Secretaria, prestador(a) de serviços no(a):
Hospital Regional de Campo Maior – PI. Conforme junta médica,
concedida redução de carga horária em 50%, por um período de 180
(cento e oitenta) dias, a partir de 23/09/2020 a 21/03/2021.

PORTARIA nº715/20, de 04 de dezembro de 2020 – De acordo com o
Artigo 96, da Lei Complementar nº 13 de 03/01/1994, referente ao
processo AA.900.1.016130/20-31, conceder 180 (cento e oitenta) dias
de LICENÇA GESTANTE do(a) servidor(a): MARIA DA CONCEIÇÃO
ALBINO SANTOS, Cargo: Técnico em Enfermagem, Classe: I-A,
Matrícula: 280862-2, do quadro de pessoal desta Secretaria,
prestador(a) de serviços no(a): Hospital de Urgência de Teresina –
HUT – Teresina – PI, a partir de 28/10/2020 a 25/04/2021.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se Gabinete do Secretário de
Estado da Saúde do Piauí, em Teresina-PI, de 04 de dezembro de 2020.

Florentino Alves Veras Neto
Secretário de Estado da Saúde do Piauí

PORTARIA nº716/20, de 04 de dezembro de 2020 – De acordo com o
Decreto 15.557 de 12/03/2014 artigo 14º, e tendo em vista o disposto
no artigo 107 da Lei Complementar nº 13 de 03/01/94, referente ao
processo AA.900.1.014710/20-12, conceder HORÁRIO ESPECIAL
do(a) servidor(a): MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA, Cargo:
Técnico em Enfermagem, Classe: I-B, Matrícula: 214358-5, do quadro
de pessoal desta Secretaria, prestador(a) de serviços no(a):
Maternidade Dona Evangelina Rosa – MDER – Teresina – PI.
Conforme junta médica, concedida redução de carga horária em 50%,
por um período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 25/09/2020 a
23/03/2021.

PORTARIA nº717/20, de 04 de dezembro de 2020 – De acordo com o
Decreto 15.557 de 12/03/2014 artigo 14º, e tendo em vista o disposto
no artigo 107 da Lei Complementar nº 13 de 03/01/94, referente ao
processo AA.900.1.015741/20-04, conceder HORÁRIO ESPECIAL
do(a) servidor(a): RENATA ANDREIA FLORINDO MELO, Cargo:
Técnico em Enfermagem, Classe: I-B, Matrícula: 218773-6, do quadro
de pessoal desta Secretaria, prestador(a) de serviços no(a): Hospital
Getúlio Vargas – HGV – Teresina – PI. Conforme junta médica,
concedida redução de carga horária em 50%, por um período de 180
(cento e oitenta) dias, a partir de 01/10/2020 a 29/03/2021.

PORTARIA nº718/20, de 04 de dezembro de 2020 – De acordo com o
Decreto 15.557 de 12/03/2014 artigo 14º, e tendo em vista o disposto
no artigo 107 da Lei Complementar nº 13 de 03/01/94, referente ao
processo AA.900.1.015736/20-59, conceder HORÁRIO ESPECIAL
do(a) servidor(a): ANDRÉIA PATRÍCIA DE SOUSA BRASIL ABREU,
Cargo: Técnico em Enfermagem, Classe: I-B, Matrícula: 230819-3, do
quadro de pessoal desta Secretaria, prestador(a) de serviços no(a):
Hospital de Urgência de Teresina – HUT – Teresina – PI. Conforme
junta médica, concedida redução de carga horária em 50%, por um
período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 09/11/2020 a 07/05/
2021.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se Gabinete do Secretário de
Estado da Saúde do Piauí, em Teresina-PI, de 04 de dezembro de 2020.

Florentino Alves Veras Neto
Secretário de Estado da Saúde do Piauí

Of. 2915
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
GABINETE DO DELEGADO GERAL

PORTARIA Nº 060-GDG/AN/2020

Regulamenta o PJE (modulo criminal) no
âmbito da Polícia Civil

A Del. ADRIANA MARIA XAVIER FONTES MAXIMO -
DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ,
em exercício, 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 que compete ao Delegado Geral praticar
atos administrativos necessários ao cumprimento das atividades da
Polícia Civil, cabendo-lhe, ainda, exercer a superior orientação,
coordenação e supervisão da Polícia Civil;

CONSIDERANDO os princípios que regem a Administração
Pública, previstos no art. 37, da Constituição Federal, entre eles o
princípio da eficiência;

CONSIDERANDO a necessidade de padronização das
atividades de polícia judiciária, principalmente a implantação de novos
sistemas;

           CONSIDERANDO as diretrizes contidas na Lei n.
11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização
do processo judicial, especialmente o disposto no art. 18, que autoriza
a regulamentação pelos órgãos do Poder Judiciário;

           CONSIDERANDO os benefícios advindos da
tramitação dos autos em meio eletrônico, visto que este é um
instrumento que traz celeridade e qualidade na prestação dos serviços
públicos;

           CONSIDERANDO a Resolução nº 185/2013/CNJ, do
Conselho Nacional de Justiça, que institui o Sistema Processo
Eletrônico (PJE) e o Provimento Conjunto Nº 11, de 16 de Setembro de
2016, que regulamenta o PJE no âmbito de atuação do TJPI;

          CONSIDERANDO a implantação do Processo Judicial
Eletrônico – PJE, módulo criminal, no âmbito do Poder Judiciário do
Piauí, conforme cronograma previsto na Portaria (presidência) nº 1990/
2020 – PJPI/TJPI/SECPRE, de 27 de Outubro de 2020 e na Portaria
(presidência) nº 2231/2020 – PJPI/TJPI/SECPRE, de 27 de Novembro
de 2020, que estabelecem como marcos iniciais do PJE, módulo criminal,
no Estado do Piauí, as datas 23/11/2020 e 07/12/2020;

             CONSIDERANDO o processo SEI nº 19.0.000018161-
0, onde constam atas e outros documentos de adesão ao Processo
Judicial Eletrônico – PJE, pela Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Piauí e pela Delegacia Geral de Polícia Civil;

            CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a
implantação e o uso do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJE,
nas unidades policiais do Estado do Piauí, no que tange as atribuições
da Polícia Civil, de modo a conferir-lhe uniformidade;

RESOLVO:

Art. 1º Determino o uso do sistema Processo Judicial Eletrônico
– PJE (módulo criminal) no âmbito da Polícia Civil do Estado do Piauí,
como instrumento de comunicação eletrônica dos procedimentos
policiais à Justiça Estadual;

                  Art. 2º Os procedimentos policiais já distribuídos
no sistema Themis Web, continuaram tramitando fisicamente entre a
Polícia Civil e o Poder Judiciário, até que todos os procedimentos
policiais sejam migrados para o PJE, conforme cronograma a ser
definido, em conjunto, com o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí
- TJPI.

Art. 3º Os novos procedimentos policiais devem ser enviados
à Justiça Estadual através do sistema Processo Judicial Eletrônico –
PJE, conforme cronograma publicado pelo TJPI, acima citado;

 Parágrafo Único. Para efeito dessa Portaria, entende-se como
procedimentos policiais novos todos os procedimentos policiais
instaurados após o início do uso do PJE, o que tomaremos por marco
o dia 07.12.2020, bem como os procedimentos já em tramitação na
unidade policial que ainda não tenham sido cadastrados no sistema
Themis Web independente da data de instauração.

Art. 4º Os objetos apreendidos nos procedimentos policiais,
enviados pelo PJE, devem ser encaminhados, através de ofício e/ou
termo de remessa, com descrição detalhada e qualificada dos bens ao
Poder Judiciário, conforme competência prevista na legislação de
organização judiciária, devendo os comprovantes de entrega dos
referidos objetos serem inseridos nos autos do processo, já
encaminhado via PJE. Uma via física original do comprovante de
entrega deve ser mantida na unidade policial.

Parágrafo Único. As unidades policiais da cidade de Teresina
e as unidades policiais da cidade de Nazária devem enviar os objetos
apreendidos, através de ofício e/ou termo de remessa, com descrição
detalhada e qualificada dos bens, para a Gerência de Polícia Judiciária
da Corregedoria de Polícia Civil (GPJ), que se encarregará da
conferência e remessa dos objetos apreendidos ao Poder Judiciário.

Art. 5º A organização interna da Polícia Civil do Estado do
Piauí, no ambiente virtual do Processo Judicial Eletrônico – PJE, dar-
se-á da seguinte forma:

§1º Cada unidade policial será inserida no PJE de forma
autônoma, em caixa virtual própria, denominada procuradoria;

§2º A autoridade policial titular da unidade será a gestora de
sua unidade policial virtual (procuradoria) no âmbito do PJE, sendo
também, responsável pelos atos de distribuição/envio de
procedimentos policiais no âmbito de sua unidade virtual
(procuradoria);

§3º Os atos de gestão dentro da unidade policial virtual no
PJE (procuradoria) são, exclusivos, das autoridades policiais titulares
das unidades policiais; as funções de distribuição quando do
recebimento de procedimentos policiais poderão ser delegadas a
outras autoridades policiais integrantes da unidade, aos escrivães e/
ou agentes de polícia, a critério da autoridade policial titular da unidade;

§4º Caberá ao gestor da unidade policial virtual (procuradoria)
o cadastro de acesso ao PJE de outras autoridades policiais integrantes
da unidade, dos escrivães e/ou agentes de polícia, conforme a
organização interna de cada unidade policial;

§5º O gestor da unidade policial virtual (procuradoria) deverá
cadastrar as autoridades policiais no perfil PROCURADOR/
DEFENSOR e os escrivães e/ou agentes de polícia no perfil
ASSISTENTE DE PROCURADORIA/ DEFENSORIA;

§ 6º As autoridades policiais terão acesso ao PJE,
exclusivamente, através de TOKEN (certificado digital) e os escrivães
e/ou agentes de polícia, através de dados de usuário e senha;

§7º Os atos de envio de procedimentos policiais, através do
PJE, para o Poder Judiciário são, exclusivos, das autoridades policiais,
através de TOKEN (certificado digital), inseridas na unidade policial
virtual (procuradoria). Todos os demais atos praticados no PJE, dentro
da unidade policial virtual (procuradoria), podem ser praticados por
autoridades policiais, escrivães e/ou agentes de polícia integrantes
da unidade policial virtual (procuradoria), conforme as atribuições de
cada cargo, prevista em lei;

§8º As autoridades policiais titulares das unidades policiais
devem replicar dentro do ambiente virtual do PJE (procuradoria), na
medida do possível, a organização física da unidade policial,
organizando o ambiente virtual dos servidores integrantes da unidade,
com as mesmas atribuições exercidas atualmente na unidade;

§9º A Gerência de Polícia Metropolitana (GPM), a Gerência de
Polícia Especializada (GPE) e a Gerência de Polícia do Interior (GPI)
serão gestoras das unidades policiais vinculadas as suas gerências,
em conjunto com as autoridades policiais titulares, de cada unidade
virtual (procuradoria);

Art. 6º A Polícia Civil do Estado do Piauí caberá enviar, através
do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJE, todos os procedimentos
policiais, previstos nas suas atribuições constitucionais e legais,
devendo cada unidade policial virtual (procuradoria) ser responsável
pelos procedimentos de sua competência, nos mesmos moldes das
atribuições já definidas e praticadas, atualmente, de forma física ou
através de sistemas de informática internos, já usados pela polícia
civil.

Art. 7º Os cadastros das unidades policiais, nos procedimentos
policiais, no âmbito do Processo Judicial Eletrônico - PJE, devem
obedecer a organização interna da Polícia Civil, conforme a competência
das unidades policiais, já regulamentadas.

§1º As autoridades policiais, os escrivães e/ou agentes de
polícia, exclusivamente plantonistas, serão vinculados às unidades
policiais virtuais (procuradorias), denominadas Centrais de Flagrantes,
conforme competência, atualmente prevista;
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§2º As autoridades policiais, os escrivães e/ou agentes de
polícia que cumprem escala de plantão, não sendo exclusivamente
plantonistas (plantão de apoio e/ou escala mensal de plantão), devem
inserir e enviar os procedimentos policiais lavrados, durante o plantão,
através do PJE, pela unidade policial virtual (procuradoria) a qual já
estão vinculados, devendo cadastrar a unidade policial virtual
(procuradoria) responsável pelo procedimento policial, uma vez que
a unidade cadastrada será a responsável pela conclusão do
procedimento, no prazo legal;

§3º Em caso de erro na designação da unidade policial virtual
(procuradoria) responsável pelo prosseguimento do procedimento
policial, a autoridade policial plantonista, bem como, a autoridade
policial responsável pela unidade policial virtual (procuradoria) para
qual o procedimento foi encaminhado erroneamente, deverá requerer,
imediatamente, ao órgão judicial competente (vara ou juizado especial),
através de petição e/ou ofício, a correção dos dados nos autos do
processo distribuídos no PJE, indicando a unidade policial
competente;

§4º As comunicações dos procedimentos policiais aos
membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, poderão ser
realizadas através de e-mails funcionais e/ou outros meios eletrônicos
disponibilizados pelas referidas instituições, devendo os referidos
comprovantes de comunicação serem juntados aos autos do processo
encaminhado pelo PJE.

Art. 8º A Delegacia Geral de Polícia Civil fornecerá um Manual
com orientações gerais sobre o uso do Processo Judicial Eletrônico –
PJE, no que tange as atribuições da Polícia Civil, a fim de facilitar o
uso da ferramenta, bem como, disponibilizará a legislação
regulamentadora do sistema, acima mencionada.

Art. 9º Além do Suporte Técnico dentro do próprio PJE, durante
o período de transição, considerando para efeito dessa portaria o
período de três meses de início de uso do PJE na Polícia Civil, a
Comissão da Polícia Civil junto a Central de Inquéritos de Teresina
e a Gerência de Polícia Judiciária (GPJ) estarão disponíveis para
dirimir eventuais dúvidas e prestar assessoramento às unidades de
policiais, estabelecendo-se como canais de comunicação
respectivamente os telefones (86) 3230-7818 e/ou e-mail
vanda.costa@pc.pi.gov.br, (86) 3230 – 7991 e/ou
gfmferraz@pc.pi.gov.br.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
e terá efeito retroativo a data de início de uso do PJE (módulo Criminal),
qual seja, dia 07/12/2020.

CIENTIFIQUE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DO DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL

DO ESTADO DO PIAUI, em Teresina, 09 de Dezembro de 2020.

Del. ADRIANA MARIA XAVIER FONTES MAXIMO
Delegada de Polícia Civil

Delegada Geral da Polícia Civil em Exercício

PORTARIA Nº 543-GDG/2020

 A Del. ADRIANA MARIA XAVIER FONTES MAXIMO -
DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ,
em exercício, 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 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, bem como requerimento de
remoção de lotação do servidor público;

CONSIDERANDO que a Delegacia Regional de Polícia Civil
de Piripiri abrange a Delegacia de Polícia Civil de Pedro II;

CONSIDERANDO o pedido de remoção do APC FRANCISCO
DANIELSON DE SOUSA SILVA da Delegacia de Pedro II para a
Delegacia Regional de Piripiri, conforme SEI nº 00019.003152/2020-17;

 R E S O L V E:
LOTAR o servidor FRANCISCO DANIELSON DE SOUSA

SILVA, Agente de Polícia Civil, matrícula n° 108569-7, oriundo da
Delegacia de Pedro II, na Delegacia Regional de Piripiri, em Piripiri-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, 09 de dezembro de 2020.

Del. Adriana Maria Xavier Fontes Maximo
Delegada Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí, em exercício

PORTARIA Nº 544-GDG/2020

A Del. ADRIANA MARIA XAVIER FONTES MAXIMO -
DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ,
em exercício, 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;

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade do serviço
público;

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor MARCELO CRUZ ARAUJO LEAL,
Delegado de Polícia Civil, Matrícula nº 2853990, para responder
temporariamente pela titularidade da Gerência de Polícia
Especializada – GPE, no período de 17/12/2020 a 30/12/2020, sem
prejuízo de suas atribuições junto ao GPI.

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

CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina-PI, 12 de dezembro de
2020.

Del. ADRIANA MARIA XAVIER FONTES MAXIMO
Delegada Geral de Polícia Civil, em exercício

PORTARIA Nº 549-GDG/2020

O Del. LUCCY KEIKO LEAL PARAÍBA - 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 o teor da decisão proferida no Mandado
de Segurança nº 2016.0001.007181-6, que deferiu em sede de liminar a
redução da jornada de trabalho do servidor Humberto de Sousa Pereira
para 20 (vinte) horas semanais, no horário de 14:00 às 18:00 horas;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 212/CART/07ºDP/20,
o qual apresenta o servidor HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA;

R E S O L V E:

LOTAR o servidor HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA,
Agente de Polícia Civil, Matrícula nº 009.663-6, oriundo do 07º Distrito
Policial, junto à Delegacia do 09º Distrito Policial, em Teresina-PI,
onde deverá exercer suas funções em regime de expediente diário, no
horário das 14:00 às 18:00, até ulterior deliberação.

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

ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina-PI, 23 de dezembro de 2020.

Del. LUCCY KEIKO LEAL PARAÍBA
Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí
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PORTARIA Nº 551-GDG/2020

O Del LUCCY KEIKO LEAL PARAIBA- 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 o fim do período de licença do servidor
REGINALDO OLIVEIRA ROSA, em data de 30/12/2020;

R E S O L V E:
LOTAR o servidor REGINALDO OLIVEIRA ROSA, Escrivão

de Polícia Civil, matrícula n° 009.254-1, junto à Delegacia do 06º Distrito
Policial, em Teresina-PI, em regime de plantão, com efeitos a partir do
dia 30/12/2020.

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

ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina-PI, 28 de dezembro de 2020.

Del. Luccy Keiko Leal Paraiba
Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí

PORTARIA Nº 558-GDG/2020

O Del. LUCCY KEIKO LEAL PARAÍBA - 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:

LOTAR o servidor CRISTIANO RIBEIRO MORAES DA
COSTA, Agente de Polícia Civil, Matrícula nº 0094960, oriundo do
Sinpolpi, junto à Gerência de Polícia Metropolitana, em Teresina-PI,
onde deverá exercer suas funções 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, 30 de dezembro de 2020.

Del. LUCCY KEIKO LEAL PARAÍBA
Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí

PORTARIA Nº 559-GDG/2020

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

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

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

CONSIDERANDO o teor do ofício nº 27520/2020/PC-PI/GAB/
GPE/DHPP (Processo SEI nº 00019.004907/2020-09);

R E S O L V E:

LOTAR, temporariamente, o servidor DENILSON SABOIA
PAZ, Agente de Polícia Civil, Matrícula nº 311.251-9, oriundo do DHPP,
junto à Delegacia do 11º Distrito Policial, em Teresina-PI, onde
deverá exercer suas funções em regime de plantão, no período de 31/
12/2020 a 30/01/2021.

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

ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina-PI, 30 de dezembro de 2020.

Del. LUCCY KEIKO LEAL PARAÍBA
Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí

PORTARIA Nº 560-GDG/2020

O Del. LUCCY KEIKO LEAL PARAIBA- 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 a servidora FERNANDA PAIVA NUNES

MARREIROS MARQUES, Delegada de Polícia Civil, Matrícula nº
108.610-3, para responder pela Titularidade da Delegacia de Crimes
Contra a Ordem Tributária, Econômica e Relações de Consumo –
DECCOTERC.

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

GABINETE DO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina-PI, 30 de dezembro de 2020.

Luccy Keiko Leal Paraiba
Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí

Of. 138
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI

PORTARIA GAB N.º 001 /2021.

DESIGNA servidora para função que
especifica.

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUI, no uso de suas
atribuições legais, e

CONSIDERANDO o que determina o Art. 67 da Lei n. º
8.666/93, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos
contratos administrativos Estado do Piauí, por intermédio do Instituto
de Desenvolvimento do Estado do Piauí –IDEPI.

R E S O L V E:

I - DESIGNAR o(a) servidor (a) SARAH BEATRIZ
RODRIGUES GIESINGER, Gerente de Engenharia, CREA
1919063730-PI , Matricula n.º 344025-7, CPF nº 059.543.263-80, lotado
na Diretoria de Engenharia, para, a partir desta data e durante toda a
vigência do ajuste, ou até que seja determinada sua substituição por
outro servidor, proceder à FISCALIZAÇÃO TÉCNICA do Termo de
Contrato nº 110/2020, firmado entre o ESTADO DO PIAUÍ, por
intermédio do Instituto de Desenvolvimento do Piauí –IDEPI, e a
empresa ANCAL CONSTRUÇÕES EIRELI, relativo a pavimentação
em paralelepípedo em vias públicas na zona urbana no Município de
Luís Correia/PI- área 11.956,00 M2 – lote III.

II - DETERMINAR que o (a) referido (a) servidor (a) adote
todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes,
observando em especial a Lei n. º 8.666/93, as instruções e
normatizações estabelecidas por meio de portarias, circulares,
instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulem
ou venham a regular a matéria, inclusive.

III - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

                                                Teresina, 06 de janeiro de 2021

LEONARDO SOBRAL SANTOS
Diretor Geral - IDEPI
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PORTARIA GAB N.º 002 /2021.

DESIGNA servidora para função que
especifica.

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUI, no uso de suas
atribuições legais, e

CONSIDERANDO o que determina o Art. 67 da Lei n. º
8.666/93, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos
contratos administrativos Estado do Piauí, por intermédio do Instituto
de Desenvolvimento do Estado do Piauí –IDEPI.

R E S O L V E:

I - DESIGNAR o(a) servidor (a) MARIA CLARA CARVALHO
MATIAS, Coordenadora de Fiscalização, CREA 1917216343-PI,
Matricula n.º 340858-2, CPF nº 060.652.133-06, lotado na Diretoria de
Engenharia, para, a partir desta data e durante toda a vigência do
ajuste, ou até que seja determinada sua substituição por outro
servidor, proceder à FISCALIZAÇÃO TÉCNICA do Termo de
Contrato nº 109/2020, firmado entre o ESTADO DO PIAUÍ, por
intermédio do Instituto de Desenvolvimento do Piauí –IDEPI, e a
empresa ANCAL CONSTRUÇÕES EIRELI, relativo a pavimentação
em paralelepípedo em vias públicas na zona urbana no Município:
LOTE II – Castelo/PI – ÁREA 8.036,00 M2.

II - DETERMINAR que o (a) referido (a) servidor (a) adote
todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes,
observando em especial a Lei n. º 8.666/93, as instruções e
normatizações estabelecidas por meio de portarias, circulares,
instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulem
ou venham a regular a matéria, inclusive.

III - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

                                                Teresina, 06 de janeiro de 2021

LEONARDO SOBRAL SANTOS
Diretor Geral - IDEPI

PORTARIA GAB N.º 003 /2021.

DESIGNA servidor para função que
especifica.

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUI, no uso de suas
atribuições legais, e

CONSIDERANDO o que determina o Art. 67 da Lei n. º
8.666/93, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos
contratos administrativos Estado do Piauí, por intermédio do Instituto
de Desenvolvimento do Estado do Piauí –IDEPI.

R E S O L V E:

I - DESIGNAR o(a) servidor (a) FELIPE MENDES TORRES
DO RÊGO, Assessor Técnico II, CREA 1914309944-PI, Matricula n.º
340825-6, CPF nº 051.586.513-37, lotado na Diretoria de Engenharia,
para, a partir desta data e durante toda a vigência do ajuste, ou até
que seja determinada sua substituição por outro servidor, proceder à
FISCALIZAÇÃO TÉCNICA do Termo de Contrato nº 102/2020,

firmado entre o ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Instituto de
Desenvolvimento do Piauí –IDEPI, e a empresa F Z VALÉRIO DO
NASCIMENTO EIRELI, relativo a pavimentação em paralelepípedo
em vias públicas na zona urbana do município de Passagem Franca/
PI – ÁREA 5.214,00 M2.

II - DETERMINAR que o (a) referido (a) servidor (a) adote
todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes,
observando em especial a Lei n. º 8.666/93, as instruções e
normatizações estabelecidas por meio de portarias, circulares,
instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulem
ou venham a regular a matéria, inclusive.

III - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

                                                Teresina, 06 de janeiro de 2021

LEONARDO SOBRAL SANTOS
Diretor Geral - IDEPI

PORTARIA GAB N.º 004 /2021.

DESIGNA servidor para função que
especifica.

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUI, no uso de suas
atribuições legais, e

CONSIDERANDO o que determina o Art. 67 da Lei n. º
8.666/93, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos
contratos administrativos Estado do Piauí, por intermédio do Instituto
de Desenvolvimento do Estado do Piauí –IDEPI.

R E S O L V E:

I - DESIGNAR o(a) servidor (a) FELIPE MENDES
TORRES DO RÊGO, Assessor Técnico II, CREA 1914309944-PI,
Matricula n.º 340825-6, CPF nº 051.586.513-37, lotado na Diretoria
de Engenharia, para, a partir desta data e durante toda a vigência
do ajuste, ou até que seja determinada sua substituição por outro
servidor, proceder à FISCALIZAÇÃO TÉCNICA do Termo de
Contrato nº 105/2020, firmado entre o ESTADO DO PIAUÍ, por
intermédio do Instituto de Desenvolvimento do Piauí –IDEPI, e a
empresa MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE LIMA – ME (MGT
CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO), relativo a pavimentação em
paralelepípedo em vias públicas na zona urbana do município de
Jaicós/PI – ÁREA 10.566,75 M2.

II - DETERMINAR que o (a) referido (a) servidor (a) adote
todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes,
observando em especial a Lei n. º 8.666/93, as instruções e
normatizações estabelecidas por meio de portarias, circulares,
instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulem
ou venham a regular a matéria, inclusive.

III - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

                                                Teresina, 06 de janeiro de 2021

LEONARDO SOBRAL SANTOS
Diretor Geral - IDEPI
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PORTARIA GAB N.º 005/2021.

DESIGNA servidor para função que
especifica.

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUI, no uso de suas
atribuições legais, e

CONSIDERANDO o que determina o Art. 67 da Lei n. º
8.666/93, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos
contratos administrativos Estado do Piauí, por intermédio do Instituto
de Desenvolvimento do Estado do Piauí –IDEPI.

R E S O L V E:

I - DESIGNAR o(a) servidor (a) FELIPE MENDES TORRES
DO RÊGO, Assessor Técnico II, CREA 1914309944-PI, Matricula n.º
340825-6, CPF nº 051.586.513-37, lotado na Diretoria de Engenharia,
para, a partir desta data e durante toda a vigência do ajuste, ou até
que seja determinada sua substituição por outro servidor, proceder à
FISCALIZAÇÃO TÉCNICA do Termo de Contrato nº 106/2020,
firmado entre o ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Instituto de
Desenvolvimento do Piauí –IDEPI, e a empresa MARIA DAS
GRAÇAS TEIXEIRA DE LIMA – ME (MGT CONSTRUÇÃO E
LOCAÇÃO), relativo a pavimentação em paralelepípedo no
Município de São Luís/PI – EXTENSÃO 9.514,50 M2.

II - DETERMINAR que o (a) referido (a) servidor (a) adote
todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes,
observando em especial a Lei n. º 8.666/93, as instruções e
normatizações estabelecidas por meio de portarias, circulares,
instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulem
ou venham a regular a matéria, inclusive.

III - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

Teresina, 06 de janeiro de 2021

LEONARDO SOBRAL SANTOS
Diretor Geral - IDEPI

Of. 027

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
DO ESTADO DO PIAUÍ-SEADPREV

PORTARIA GAB. SEADPREV. Nº 010/2021.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E
PREVIDÊNCIA DO PIAUÍ-SEADPREV, no uso de suas atribuições
legais, e nos termos do §6º do artigo 1º do Decreto Estadual nº 15.943,
de 19 de janeiro de 2015, publicado em Diário Oficial do Estado nº 14,
em 21/01/2015.

Considerando o contido nos autos do Processo Administrativo
00002.008190/2020-45, cujo objeto é a solicitação de Delegação de
Competência à Secretaria de Estado da Administração e Previdência
para realização de Procedimento Licitatório, para atender necessidade
da Maternidade Dona Evangelina Rosa - MDER;

Considerando a competência legal da SEADPREV, através da
Superintendência de Licitações e Contratos, conforme Lei 6.673/2015,
publicada no DOE do dia 18/06/2015, para a realização destes
procedimentos; e Lei 6.735/2015, publicada no DOE do dia 23/12/2015;

RESOLVE

 Art. 1º Esta Portaria altera o conteúdo da PORTARIA GAB.
SEADPREV. Nº 157/2020, publicada no DOE nº 235 no dia 14 de
dezembro de 2020.

Art. 2º Delegar a competência a Maternidade Dona Evangelina Rosa
- MDER, especificamente nos limites necessários à realização de
Procedimento Licitatório com ou sem Registro de Preços setorial,
objetivando a aquisição de insumos laboratoriais e hospitalares,
equipamentos odontológicos, medicamentos, reagentes com
equipamentos em regime de comodato, gás de cozinha, equipamentos
e mobiliário médico hospitalar/ administrativo, manutenção de
equipamentos médico hospitalares, material gráfico, gêneros
alimentícios perecíveis e não perecíveis e material de higiene e limpeza,
conforme  Ofício nº 1183/2020 - GAB/MDER

Parágrafo único. A delegação estabelecida no caput deste artigo,
refere-se aos itens necessários à realização do objeto descrito no
Termo de Referência, vinculados aos objetos de competência
exclusiva da SEADPREV na forma do art.35 da Lei n° 6.673, de 18 de
junho de 2015.

Art. 3º A execução dos procedimentos, sua operacionalização
processual e controle da organização competem a Maternidade Dona
Evangelina Rosa - MDER, bem como os atos de controle final e
publicação desse procedimento licitatório, devendo a homologação
ser realizada pela Maternidade Dona Evangelina Rosa - MDER.

Art.4º A competência referida no caput deste artigo é extensível a
procedimentos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, desde
que estes se refiram aos objetos descritos no art. 2º desta Portaria.

Art. 5º Esta DELEGAÇÃO não se aplica aos processos de prorrogação
de vigência dos contratos da Maternidade Dona Evangelina Rosa -
MDER, que deverão ser autorizados pelo Secretário de Administração
e Previdência.

Art.6º Esta delegação tem validade de 180 (cento e oitenta) dias.

Art.7º Esta portaria poderá ser revogada expressamente por razão de
natureza legal ou fática que enseje preservação do interesse público.

Art. 8° Fica condicionado os termos da presente delegação à prévia
análise do procedimento licitatório pela Procuradoria Geral do Estado
– PGE e Controladoria Geral do Estado – CGE.

Art. 9º Após a realização do procedimento licitatório o órgão deverá
encaminhar para conhecimento desta SEADPREV o resultado da
licitação à Superintendência de Licitações e Contratos/SLC/
SEADPREV para acompanhamento, controle e posterior análise
quanto ao interesse de incorporação, conforme item 2 do tópico II,
do Parecer PGE 43/2020, processo AA.900.1.023661/19-55.

Parágrafo único. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços,
eventualmente incorporada pela SEADPREV, decorrente de
procedimento licitatório delegado, uma vez constatado quaisquer
necessidade de ajustes e/ou alterações em seu conteúdo, caberá à
SLC/SEADPREV requisitar os esclarecimentos cabíveis à Comissão
Permanente de Licitação – CPL, responsável pela condução do
certame, a qual ficará encarregada pela execução das providências
que forem necessárias.

Esta portaria entra em vigor com data retroativa a 14 de dezembro de
2020

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

ARIANE SÍDIA BENIGNO SILVA FELIPE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA DO

ESTADO DO PIAUÍ
Of. 169
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
ÓRGÃO: MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ERRATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE Nº 233 de 10 de dezembro de
2020. Pág.47

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA
EMERGENCIAL Nº 131/2020
PROCESSO Nº AA.907.1.000755/20-88

Onde -se Lê:

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA EMERGÊNCIA Nº 151/
2020, PARA COMBATE AO NOVO CORANAVÍRUS

Leia-se:

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA EMERGÊNCIAL  Nº 131/
2020, PARA COMBATE AO NOVO CORANAVÍRUS

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

Of. 009

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

De acordo. Dispenso a licitação nos termos do inciso IV, do art. 24 da
Lei nº 8.666/93 e a ratifico, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/
93. Autorizo a contratação direta da empresa LCB DISTRIBUIÇÃO E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 10.727.029/0001-23, para fornecimento de
carnes para atender as necessidades do Hospital Regional de Campo
Maior - HRCM, no valor global de R$ 81.650,00 (oitenta e um mil,
seiscentos e cinquenta reais), para vigência contratual de 180 (cento
e oitenta) dias.
Publique-se.
Encaminhe-se ao Setor Financeiro, para providências complementares.

Campo Maior-PI, 05 de janeiro de 2021.

Celene Maria Moraes Fontenele
Diretora Geral do HRCM

EXTRATO DE CONTRATO

Dispensa de Licitação nº 001/2021.
Fundamentação Legal: Art,24,IV, da Lei nº 8.666/93.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de carnes para
atender as necessidades do Hospital Regional de Campo Maior -
HRCM.
CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR.
CONTRATADA: LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
CNJP nº 10.727.029/0001-23.
Endereço: Rua Tomaz Tajra, 766, sala 01, Jockey, Cep: 64.048-380,
Teresina - PI.
VALOR: R$ 81.650,00 (oitenta e um mil, seiscentos e cinquenta reais).
FONTE DE RECURSOS: Tesouro Estadual/SUS.
PRAZO DE VIGENCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
DATA DE ASSINATURA: 05 de janeiro de 2021.

Celene Maria Moraes Fontenele
Diretora Geral HRCM

Of. 004

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
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EMPRESA SELECIONADA: ÓTIMA (R. O. CARVALHO DO
NASCIMENTO), inscrita no CNPJ 05.577.401/0001-22.
VALOR TOTAL: R$ 1.388,26 (um mil, trezentos e oitenta e oito reais
e vinte e seis centavos).
FONTE DE RECURSO: 100 – TESOURO ESTADUAL.

FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Secretário de Estado da Saúde do Piauí

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No AA.900.1.017138/20-95.
DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO: No 298/2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei 8.666/93, DECISÃO
JUDICIAL EXARADA PROCESSO JUDICIAL Nº
2013.0001.001060-7.
OBJETO: Aquisição de 90 (noventa) frascos de fórmula
nutricionalmente completa, hiperproteica e hipercalórica, com I-
arginina, zinco, selênio, vitamina C, A, E, isento de glúten, sacarose,
lactose. Frasco com 200ml para cicatrização de feridas para a
paciente ARIANA FERREIRA MOURA.
EMPRESA SELECIONADA: ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA,
inscrita no CNPJ 17.129.904/0001-14.
VALOR TOTAL: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).
FONTE DE RECURSO: 100 – TESOURO ESTADUAL.

FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Secretário de Estado da Saúde do Piauí

Of. 011
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PARTÍCIPES: SECRETARIA ESTADUAL DA SEGURANÇA
PÚBLICA E CEPETE – CENTRO DE PEDIATRIA DE TERESINA
LTDA
CNPJ DOS PARTÍCIPES: CEPETE – CENTRO DE PEDIATRIA
DE TERESINA LTDA: 05.581.756/0001-95 E SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ: 06.553.549/
0001-90
OBJETO: RECONHECER A ADMINISTRAÇÃO SEU DEVER DE
INDENIZAR O LOCADOR NO VALOR DE R$ 161.815,50 (CENTO E
SESSENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS,
CINQUENTA CENTAVOS).
DATA DE ASSINATURA: 07/01/2021
SIGNATÁRIOS DO CONTRATO: Pela SSP-PI: RUBENS DA SILVA
PEREIRA e Pela CEPETE: JENNER EVANGELISTA LEAL.

JOSÉ WILSON GOMES DE ASSIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO-SSP

Of. 065

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ATI

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Termo de Cooperação Técnica n° 01/2021, firmado entre o Governo
do Estado do Piauí e o Governo do Estado de Alagoas.
Objeto:  O presente Termo de Cooperação tem por objeto a cessão
do direito de uso do software com código fonte para utilização do
aplicativo “SALVE MARIA”, instituído através da Resolução
Conjunta nº 01/2017, publicada no Diário Oficial do Piauí, em
07.04.2017, de propriedade da AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ – ATI/PI e da SECRETARIA
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PIAUÍ – SSP/PI, para a
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS
HUMANOS – SEMUDH/AL e SECRETARIA DE ESTADO DA
SEGURANÇA PÚBLICA - SSP/AL
Data da Assinatura: 06 de janeiro 2021.
Vigência: de 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura,
podendo ser prorrogado na forma da Lei.
Signatários: Governador do Estado do Piauí – José Wellington Barroso
de Araújo Dias; Secretário de Segurança Pública do Estado de Alagoas
– Paulo Domingos de Araújo Lima Júnior ; pelo Secretário de Segurança
Pública do Estado do Piauí- Rubens da Silva Pereira;  Secretária de
Estado da Mulher e dos Direitos Humanos ; pelo Diretor Geral da
Agência de Tecnologia da Informação- ATI – Antônio Torres da Paz.

Antônio Torres da Paz

Diretor Geral da ATI

Of. 017

Of. 020

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEJUS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 01/2021/CPL/SEJUS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° AA.095.1.002798/20-64
(SEI Nº 00002.005682/2020-89)
OBJETO: Prestação de serviços de agenciamento de passagens
aéreas.
MODALIDADE: Liberação do quantitativo registrado na Ata de
Registro de preços Nº 04/2020 do Pregão Eletrônico Nº 04/2020 (SRP)
da Secretaria de Administração e Previdência do Estado do Piauí –
SEADPREV/PI. Liberação SEADPREV – ADESÃO Nº 183/2020 e o
que mais consta dos citados autos.
CONTRATANTE: Secretaria de Justiça do Estado do Piauí –
SEJUS/PI.
CONTRATADA: MERU VIAGENS EIRELI – EPP.
CNPJ DA CONTRATADA Nº 09.215.207/0001-58.
VALOR ESTIMADO: R$ 497.963,82 (Quatrocentos e noventa e sete
mil e novecentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados
da data de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 07/01/2021
NATUREZA DA DESPESA: 339033
FONTE DE RECURSO: 100
SIGNATÁRIOS: Carlos Edilson R. Barbosa de Sousa - Secretário de
Justiça/PI e Gabriel Severo Pereira Gomes, CPF: 004.253.061-00 –
Diretor da Empresa.

Of. 001
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ - SEDUC-PI

AVISO DE RESULTADO FINAL
DE JULGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Secretaria de Estado da Educação - SEDUC/PI torna público o
Resultado Final da Dispensa de Licitação,  Processo SEI n.
00011.008796/2020-71, referente aos serviços de Reforma da
Unidade Escolar Eustáquio Portela, no município de Novo Oriente-
PI, com base no art. 24, IV, Lei 8.666/93, tendo como empresa
vencedora a empresa Lejan Indústria de Transformadores Ltda, que
apresentou o menor preço para o Lote 03 o valor global de R$
98.929,77 (Noventa e oito mil novecentos e vinte e nove reais e
setenta e sete centavos). Informações: cplseducpi@gmail.com.

Teresina (PI), 07 de janeiro de 2021.

(Assinado eletronicamente)

Marlla Vasconcelos S. de Carvalho Rocha
Presidente da Comissão de Licitação

Of. 005

AVISO DE RESULTADO FINAL
DE JULGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Secretaria de Estado da Educação - SEDUC/PI torna público o
Resultado Final da Dispensa de Licitação, Processo Processo SEI n.
00011.000066/2020- 22, referente aos serviços de  Reforma da Unidade
Escolar Enéas Nogueira em Pimenteiras - PI, com base no art. 24,
IV, Lei 8.666/93, tendo como empresa vencedora a Lejan Indústria de
Transformadores Ltda, que apresentou o menor preço  no valor
global de R$ 123.086,72 (Cento e vinte três mil e oitenta e seis
reais e setenta e dois centavos). Informações: cplseducpi@gmail.com.

Teresina (PI), 07 de janeiro de 2021.

(Assinado eletronicamente)

Marlla Vasconcelos S. de Carvalho Rocha
Presidente da Comissão de Licitação

Of. 004

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ - SEDUC-PI
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ - SEDUC-PI
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Of. 025

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACÃO

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2021 – SEFAZ/PI

OBJETO: Aquisição de Mobiliários em Geral para atender às
necessidades da Sede, Postos Fiscais, Unidades de Atendimento e
do Grupo Interinstitucional de Combate aos Crimes contra a Ordem
Tributária – GRINCOT da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí
– SEFAZ, bem como da Secretaria de Planejamento do Estado –
SEPLAN, Procuradoria Geral do Estado – PGE e da Controladoria
Geral do Estado – CGE, conforme especificações técnicas contidas
no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Torno público, para conhecimento dos interessados, que foi
SUSPENSO “SINE DIE”, o Processo Licitatório em epígrafe, para
alteração do Termo de Referência. Informaremos da continuidade do
procedimento licitatório após a realização da alteração.

MAIORES INFORMAÇÕES: endereço acima ou pelo telefone (86)
3216-9600/Ramal: 2301. E-mail: cpl@sefaz.pi.gov.br

Teresina (PI), 08 de janeiro de 2021.

Lya Karoline Feitosa Gonçalves
                                             Pregoeira CPL/SEFAZ

Visto:

Rafael Tajra Fonteles
Secretário da Fazenda

Of. 010

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROC. ADMINISTRATIVO N° 00009. 002363/2020-51
Ratificação Dispensa nº 01/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de
processo seletivo simplificado para a SEFAZ/PI, conforme
especificações do Projeto Básico.
Contratado: INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO,
PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL; CNPJ 31.922.353/0001-72
Justificativa/Ratificação – Dispensa de Licitação
Valor estimado total: R$ 72.750,00 (setenta e dois mil, setecentos e
cinquenta reais).
Fundamentação Legal: Art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93.
Fonte de Recurso: Tesouro Estadual

 Teresina, 07 de janeiro de 2021.

Maria Ester Rebêlo
Presidente da CPL/SEFAZ

Publique-se.

Rafael Tajra Fonteles
Secretário da Fazenda

Of. 009
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES- SECID

AVISO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 049/2020

       Processo Administrativo n°
A.A.310.1.000680/19-22

A Secretaria de Estado das Cidades– SECID/PI comunica a Decisão
proferida em julgamento à fase de Habilitação da Tomada de Preços nº
049/2020, que objetiva a contratação de empresa de engenharia para a
execução de obras e serviços de pavimentação em paralelepípedo de
10.842m², no município de Rio Grande do Piauí-PI, que declarou
Habilitadas as empresas Construtora Convita Ltda-ME e Construtora
Trilho Ltda, e Inabilitada a Empresa BL Engenharia Ltda, pelo não
atendimento aos itens 8.2 do Edital. Fica facultada a interposição de
recurso em face do julgamento proferido, pelo prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da presente publicação. INFORMAÇÕES: Sala da
Comissão Permanente de Licitação da SECID/PI, Av. Joaquim Ribeiro,
835, Centro/Sul, CEP: 64.001-480, nesta Capital. Tel.: (86) 3216-3692. Fax:
(86) 3216-4474. E-mail cpl@cidades.pi.gov.br.

Teresina (PI), 06 de janeiro de 2021.

      José Guimarães Lima Neto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2020

       Processo Administrativo n°
A.A.310.1.000619/19-03

A Secretaria de Estado das Cidades– SECID/PI comunica a Decisão
proferida em julgamento à fase de Habilitação da Tomada de Preços nº
050/2020, que objetiva a contratação de empresa de engenharia para a
execução de obras e serviços de pavimentação em paralelepípedo de
10.717m², no município de Campo Largo do Piauí-PI, que declarou
Habilitadas as empresas Construtora Convita Ltda-ME e Construtora
Trilho Ltda, e Inabilitada a Empresa AR Construtora Eireli, pelo não
atendimento aos itens 8.3.3.2 do Edital. Fica facultada a interposição de
recurso em face do julgamento proferido, pelo prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da presente publicação. INFORMAÇÕES: Sala da
Comissão Permanente de Licitação da SECID/PI, Av. Joaquim Ribeiro,
835, Centro/Sul, CEP: 64.001-480, nesta Capital. Tel.: (86) 3216-3692. Fax:
(86) 3216-4474. E-mail cpl@cidades.pi.gov.br.

Teresina (PI), 06 de janeiro de 2021.

      José Guimarães Lima Neto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2020

       Processo Administrativo n°
A.A.310.1.000594/19-77

A Secretaria de Estado das Cidades– SECID/PI comunica a Decisão
proferida em julgamento à fase de Habilitação da Tomada de Preços
nº 051/2020, que objetiva a contratação de empresa de engenharia
para a execução de obras e serviços de pavimentação em
paralelepípedo de 11.160m², no município de Porto do Piauí-PI, que

declarou Habilitadas as empresas Construtora Convita Ltda-ME e
Construtora Trilho Ltda. Fica facultada a interposição de recurso em
face do julgamento proferido, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da presente publicação. INFORMAÇÕES: Sala da Comissão
Permanente de Licitação da SECID/PI, Av. Joaquim Ribeiro, 835,
Centro/Sul, CEP: 64.001-480, nesta Capital. Tel.: (86) 3216-3692. Fax:
(86) 3216-4474. E-mail cpl@cidades.pi.gov.br.

Teresina (PI), 06 de janeiro de 2021.

      José Guimarães Lima Neto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 055/2020

       Processo Administrativo n°
         A.A.310.1.000862/17-70

A Secretaria de Estado das Cidades– SECID/PI comunica a Decisão
proferida em julgamento à fase de Habilitação da Tomada de Preços
nº 055/2020, que objetiva a contratação de empresa de engenharia
para a execução de obras e serviços de pavimentação em
paralelepípedo de 5.920m², no município de Paes Landim-PI, que
declarou Habilitadas as empresas Construtora Caxe Eireli e Poty
Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda e Inabilitada a
Empresa Construtora Realiza Ltda, pelo não atendimento aos itens
8.3.5.1.1 do Edital. Fica facultada a interposição de recurso em face
do julgamento proferido, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da presente publicação. INFORMAÇÕES: Sala da Comissão
Permanente de Licitação da SECID/PI, Av. Joaquim Ribeiro, 835,
Centro/Sul, CEP: 64.001-480, nesta Capital. Tel.: (86) 3216-3692. Fax:
(86) 3216-4474. E-mail cpl@cidades.pi.gov.br.

Teresina (PI), 06 de janeiro de 2021.

      José Guimarães Lima Neto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 056/2020

       Processo Administrativo n°
         A.A.310.1.000707/19-84

A Secretaria de Estado das Cidades– SECID/PI comunica a Decisão
proferida em julgamento à fase de Habilitação da Tomada de Preços
nº 056/2020, que objetiva a contratação de empresa de engenharia
para a execução de obras e serviços de pavimentação em
paralelepípedo de 15.662,00m², no município de Curimatá-PI, que
declarou Habilitadas as empresas Construtora Trilho Ltda e
Construtora Convita Ltda-ME. Fica facultada a interposição de
recurso em face do julgamento proferido, pelo prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da presente publicação. INFORMAÇÕES: Sala
da Comissão Permanente de Licitação da SECID/PI, Av. Joaquim
Ribeiro, 835, Centro/Sul, CEP: 64.001-480, nesta Capital. Tel.: (86)
3216-3692. Fax: (86) 3216-4474. E-mail cpl@cidades.pi.gov.br.

Teresina (PI), 06 de janeiro de 2021.

      José Guimarães Lima Neto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Of. 006
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 001/21-SDE
PROCESSO Nº AA.152.1.000285/20-60

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SDE, por
intermédio da Comissão Permanente de Licitação comunica aos
interessados que realizará a abertura  da licitação, modalidade Tomada
de Preços N° 001/21 às 10 (DEZ) horas do dia 26 de janeiro de 2021,
cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para executar
os serviços de pavimentação em paralelepípedo de 6.640,00M²  de
vias públicas no município de Francisco santos - PI.  O tipo de licitação
é o menor preço, regime de empreitada por preço unitário. O valor
global estimado é de R$ 561.456,74 quinhentos e sessenta e um mil,
quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos),
todas as despesas decorrentes deste procedimento licitatório
ocorrerão às expensas do Governo do Estado do Piauí por intermédio
da Secretaria do Desenvolvimento Econômico – SDE. Fontes de
Recursos: 100; Projeto PI: 1994; Natureza da Despesa: 449051.  O
Edital e seus anexos correspondentes ao objeto desta licitação
encontram-se disponíveis no site do TCE-PI ou podem ser solicitados
através do e-mail: licitacaosedet@gmail.com. Os interessados que
optarem por recebê-los presencialmente deverão comparecer à sede
da Contratante, mediante o pagamento da importância de R$ 100,00
(cem reais), referente à recomposição de custo efetivo de reprodução
gráfica ou de mídia digital da documentação fornecida, a ser recolhida
junto ao Banco do Brasil Conta 7312-1, Agência 3791-5. Não serão
aceitos comprovantes de depósitos bancários realizados através de
envelopes de autoatendimento, depósitos eletrônicos e pela internet
com data anterior à publicação do Edital. Publique-se.

  Teresina - PI, 08 de janeiro de 2021.

Pedro Henrique Viana Pires
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Visto: Igor Leonam Pinheiro Néri
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico - SDE

Of. 009
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Of. 013

EXTRATO - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
ATO: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 041/2020
PARTES: Instituto de Desenvolvimento do Piauí. CNPJ Nº 9.034.960/
0001-47, e Município de Floriano/PI, CNPJ Nº 06.554.067/0001-54.
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO
MUNUCÍPIO DE FLORIANO/PI
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93;
ASSINAM: Leonardo Santos Sobral, pelo IDEPI, e, Joel Rodrigues
da Silva, pelo município de Floriano/PI.

EXTRATO - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
ATO: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 042/2020
PARTES: Instituto de Desenvolvimento do Piauí. CNPJ Nº 9.034.960/
0001-47, e Município Francisco Macedo/PI, CNPJ Nº 01.612.577/0001-
17.
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO
MUNICÍPIO DE FRANCISCO MACEDO/PI.
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93;
ASSINAM: Leonardo Santos Sobral, pelo IDEPI, e, Raimundo
Nonato de Alencar, pelo município de Francisco Macedo.

EXTRATO - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
ATO: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 043/2020
PARTES: Instituto de Desenvolvimento do Piauí. CNPJ nº 9.034.960/
0001-47, e Município Anísio de Abreu/PI CNPJ Nº 06.553.630/0001-70.
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO
MUNUCÍPIO DE ANÍSIO DE ABREU/PI.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93;
ASSINAM: Leonardo Santos Sobral, pelo IDEPI, e Francisco Wagner
Pires Coelho, pelo município de Anísio de Abreu/PI.

EXTRATO - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
ATO: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 044/2020
PARTES: Instituto de Desenvolvimento do Piauí. CNPJ nº 9.034.960/
0001-47, e Município Monsenhor Gil/PI CNPJ Nº 06.554.877/0001-00.
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO
DE MONSENHOR GIL/PI
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93;
ASSINAM: Leonardo Santos Sobral, pelo IDEPI, e João Luiz Carvalho
da Silva, pelo município de Monsenhor Gil/PI.

EXTRATO - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
ATO: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 045/2020
PARTES: Instituto de Desenvolvimento do Piauí. CNPJ nº 9.034.960/
0001-47, e Município Esperantina/PI CNPJ Nº 06.554.174/0001-82.
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINA/PI
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93;
ASSINAM: Leonardo Santos Sobral, pelo IDEPI, e Vilma Carvalho
Amorim, pelo município de Esperantina/PI.

Of. 031

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE
PREÇO

CONCORRÊNCIA N° 079/2020 – PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE AMARANTE/PI – ÁREA

12.006,00 M².

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI, torna
público a todos os interessados que na licitação na modalidade
Concorrência nº 079/2020, que tem por objeto: A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE AMARANTE/PI – ÁREA
12.006,00 M²., realizada abertura da sessão de licitação na data do
dia 06.01.2021, para a abertura dos envelopes nº 02 – Proposta de
Preços, pela COPEL/IDEPI, todas foram rubricadas pelos presentes
na sessão e encaminhadas ao setor de Engenharia deste IDEPI, ao
qual retornou a COPEL/IDEPI, com o seguinte resultado, das
propostas classificadas: 1) B S CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ nº
17.780.223/0001-11, com valor total de R$ 1.033.541,54 (um milhão,
trinta e três mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro
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centavos); 2) JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI – ME –
CNPJ nº 24.400.713/0001-00, com valor total de R$ 1.041.380,68 (um
milhão, quarenta e um reais, trezentos e oitenta mil e sessenta e oito
centavos); 3) CONSTRUTORA CAXÉ EIRELI – CNPJ nº 06.226.439/
0001-13, com valor total de R$ 1.075.369,54 (um milhão, setenta e cinco
mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).
Encontram-se desclassificadas as propostas de preços das Empresas:
4) SAGA CONSTRUTORA – CNPJ nº 18.882.626/0001-34, pelo
descumprimento do exigido no item 9.2.4.1 do edital desta licitação; 5)
JRS CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ nº 08.974.524/0001-95, pelo não
cumprimento do exigido no item 9.2.4.1, do edital desta licitação.
Maiores informações na sede do IDEPI, na localizado a Rua Altos,
3541, Água Mineral, em Teresina-PI, Fone: (086) 3214-1016 e e-mail:
idepicpl.thepiaui@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 07:30 às
13:30 horas. Publique-se.

Teresina (PI), 08 de janeiro de 2021.

LASTHÊNIA FONTINELLE SOUSA DE A. FREITAS
Presidente COPEL/IDEPI

LEONARDO SOBRAL SANTOS
Diretor Geral– IDEPI

Of. 032

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE
PREÇO

CONCORRÊNCIA N° 072/2020 – PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE/PI –

ÁREA 15.389,00 M².

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI, torna
público a todos os interessados que na licitação na modalidade
Concorrência nº 072/2020, que tem por objeto: A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE/PI –
ÁREA 15.389,00 M²., realizada abertura da sessão de licitação na
data do dia 06.01.2021, para a abertura dos envelopes nº 02 – Proposta
de Preços, pela COPEL/IDEPI, todas foram rubricadas pelos presentes
na sessão e encaminhadas ao setor de Engenharia deste IDEPI, ao
qual retornou a COPEL/IDEPI, com o seguinte resultado, das
propostas classificadas: 1) HENRIQUE CESAR DE LIMA BATISTA
DE LIMA EIRELI – CNPJ nº 22.307.785/0001-82, com valor total de R$
1.289.121,52 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, cento e vinte
e um reais e cinquenta e dois centavos); 2) RAMOS E ARAÚJO
CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ nº 21.094.208/0001-97, com valor total
de R$ 1.299.515,86 (um milhão, duzentos e noventa e nove mil,
quinhentos e quinze reais e oitenta e seis centavos); 3) POTY
CONSTRUTORA E EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA –
CNPJ nº 17.323.084/0001-05, com valor total de R$ 1.312.154,41 (um
milhão, trezentos e doze mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta
e um centavos). Encontram-se desclassificadas as propostas de preços
das Empresas: 4) CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA – CNPJ nº
07.779.294/0001-40, proposta desclassificada pelo não cumprimento
do exigido no item 9.2.4.1 do edital desta licitação; 5) SAGA
CONSTRUTORA – CNPJ nº 18.882.626/0001-34, proposta
desclassificada pelo não cumprimento do exigido no item 9.2.4.1 do
edital desta licitação; 6) CONSTRUTORA CAXÉ EIRELI – CNPJ nº
06.226.439/0001-13, proposta desclassificada pelo não cumprimento
do exigido no item 9.2.4.1 do edital desta licitação.  Maiores
informações na sede do IDEPI, na localizado a Rua Altos, 3541, Água
Mineral, em Teresina-PI, Fone: (086) 3214-1016 e e-mail:
idepicpl.thepiaui@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 07:30 às
13:30 horas. Publique-se.

Teresina (PI), 08 de janeiro de 2021.

LASTHÊNIA FONTINELLE SOUSA DE A. FREITAS
Presidente COPEL/IDEPI

LEONARDO SOBRAL SANTOS
Diretor Geral– IDEPI

Of. 033

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE
PREÇO

CONCORRÊNCIA N° 095/2020 – PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI – ÁREA 5.000 M²

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI, torna
público a todos os interessados que na licitação na modalidade
Concorrência nº 095/2020, que tem por objeto: A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE PICOS/PI – ÁREA 5.000
M², realizada abertura da sessão de licitação na data do dia 06.01.2021,
para a abertura e o resultado da análise das propostas apresentadas,
tendo como resultado a classificação das propostas de preços das
Empresas: 1) HENRIQUE CESAR DE LIMA BATISTA EIRELI – CNPJ
nº 22.307.785/0001-82, com valor total de R$ 434.758,86 (quatrocentos
e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis
centavos); 2) POTY CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ nº 17.323.084/0001-05, com valor total
de R$ 437.031,92 (quatrocentos e trina e sete mil, trinta e um reais e
noventa e dois centavos); 3) RAMOS E ARAÚJO CONSTRUÇÕES
LTDA – CNPJ nº 21.094.208/0001-97, com valor total de R$ 438.625,09
(quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e nove
centavos). Encontram-se desclassificadas as propostas de preços das
empresas: 4) CONSTRUTORA CAXÉ EIRELI – CNPJ nº 06.226.439/0001-
13, pelo não cumprimento no exigido no item9.2.4.1 do edital desta licitação;
5) A G DA SILVA FILHO EIRELI – CNPJ nº 09.089.067/0001-19, pelo não
cumprimento do exigido no item 9.2.4, do edital desta licitação. Maiores
informações na sede do IDEPI, na localizado a Rua Altos, 3541, Água Mineral,
em Teresina-PI, Fone: (086) 3214-1016 e e-mail: idepicpl.thepiaui@gmail.com,
de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 13:30 horas. Publique-se.

Teresina (PI), 08  de janeiro de 2021.

LASTHÊNIA FONTINELLE S. DE ALMENDRA FREITAS
Presidente da COPEL/IDEPI

LEONARDO SOBRAL SANTOS
Diretor Geral– IDEPI

Of. 034

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE
PREÇO

CONCORRÊNCIA N° 085/2020 – PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE INHUMA/PI – ÁREA

5.514,00 M².

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI, torna
público a todos os interessados que na licitação na modalidade
Concorrência nº 085/2020, que tem por objeto: A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE INHUMA/PI – ÁREA
5.514,00 M²., realizada abertura da sessão de licitação na data do dia
07.01.2021, para a abertura dos envelopes nº 02 – Proposta de Preços,
pela COPEL/IDEPI, todas foram rubricadas pelos presentes na sessão
e encaminhadas ao setor de Engenharia deste IDEPI, ao qual retornou
a COPEL/IDEPI, com o seguinte resultado, das propostas classificadas:
1) R E L CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, com valor total de R$
488.466,10 (quatrocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta
e seis reais e dez centavos); 2) POTY CONSTRUTORA E
EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ nº 17.323.084/
0001-05, com valor total de R$ 492.146,63 (quatrocentos e noventa e dois
mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta  e três centavos); 3) F G ARAUJO
LEAL CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI – CNPJ nº 494.490,89
(quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta
e nove centavos); 4) CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA – CNPJ nº
07.779.294/0001-40, com valor total de R$ 498.033,15 (quatrocentos e
noventa e oito mil, trinta e três reais e quinze centavos). Encontra-se
desclassificada a proposta de preços da empresa: 5) CONSTRUTORA CAXÉ
EIRELI – CNPJ nº 06.226.439/0001-13, pelo descumprimento do item 9.2.4.1
do edital desta licitação.  Maiores informações na sede do IDEPI, na localizado
a Rua Altos, 3541, Água Mineral, em Teresina-PI, Fone: (086) 3214-1016 e
e-mail: idepicpl.thepiaui@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 07:30 às
13:30 horas. Publique-se.

Teresina (PI), 08 de janeiro de 2021.

LASTHÊNIA FONTINELLE SOUSA DE A. FREITAS
Presidente COPEL/IDEPI

LEONARDO SOBRAL SANTOS
Diretor Geral– IDEPI

Of 035
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo n.º 00028.005847/2020-24
Espécie: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 01/2020
Partícipes: Município de Santana do Piauí, CNPJ N.º 41.522.137/0001-
93 e Estado do Piauí/Polícia Militar do Piauí, CNPJ N.º 07.444.159/
0001-44
Objeto: prorrogação prazo de vigência do Convênio N.º 011/2020
Nova Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2024
Signatários: Maria José de Sousa Moura – Prefeita do Município de
Santana do Piauí e Lindomar Castilho Melo – Cel PM - Comandante
Geral da Polícia Militar do Piauí.

               Of. 4613

Of. 0022

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO
CONTRATO Nº 2603201801/2020

TOMADA DE PREÇO 049/2018.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal De Palmeira Do Piauí/PI.
CONTRATADA: Vérticen  Engenharia Eireli - ME
CNPJ Nº: 24.938.016/0001-08
OBJETO: Rescisão do contrato alusivo a contratação de serviços de
conclusão da construção de creche pro infância - tipo 2.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, em especial o disposto no inciso
II do art. 25, combinado com o inciso III do art. 13 da Lei 8.666/93, bem
assim da Cláusula Décima Quarta do Contrato Originário.
DATA DE RESCISÃO: 30/11/2020.

João da Cruz Rosal da Luz
Prefeito Municipal

P. P. 3959
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 002/2020-SUPLI-AGESPISA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1401/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE
CRÉDITOS DE TITULARIDADE DA AGESPISA, QUE ESTEJAM
DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUALIZADAS DOS SEUS
EMPREGADOS NÃO OPTANTES PELO FUNDO DE GARANTIA
POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO,
NÃO EXCLUSIVO E SEM VINCULO EMPREGATÍCIO, DE ACORDO
COM OS CRITÉRIOS, TERMOS, CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO
TERMO DE REFERÊNCIA.
Fundamento Legal: Art. 30, inciso II, da Lei nº 13.303/16.
Parecer Jurídico: n.º 039/2020 - DIPRE.
Ratificação: 05 de janeiro de 2021.
Valor do Contrato: VALOR = "Ad exitum", na proporção de 30% (trinta
por cento) sobre o crédito recuperado.
Contratada: CAMPOS & FARIAS ADVOCACIA & CONSULTORIA.
CNPJ: 13.150.244/0001-00.

                                 Teresina, 07 de janeiro de 2021.

                                        Genival Brito de Carvalho
                                              Diretor Presidente

Of. 011

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 003/2020-SUPLI-AGESPISA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1537/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS
DE CONSULTORIA JURÍDICA VOLTADA PARA A EFETIVAÇÃO
DE LEVANTAMENTOS, IDENTIFICAÇÃO DE VIABILIDADE DE
RECUPERAÇÃO; APRESENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E
CORRESPONDENTE ORIENTAÇÃO ACERCA DO RECEBIMENTO
DE CRÉDITOS RELACIONADOS COM AS INADIMPLÊNCIAS DOS
CONSUMIDORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE
REFERÊNCIA.
Fundamento Legal: Art. 30, inciso II, da Lei nº 13.303/16.
Parecer Jurídico: n.º 048/2020 - DIPRE.
Ratificação: 05 de janeiro de 2021.
Valor do Contrato: VALOR MENSAL DE R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Contratada: AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
CNPJ: 15.589.583/0001-34

                                 Teresina, 07 de janeiro de 2021.

                                        Genival Brito de Carvalho
                                              Diretor Presidente

Of. 012

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO Nº 37-A/2020-SUPLI/
GEGCO/AGESPISA AO CONTRATO Nº 34/2015-ASJUR

CONTRATANTE: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA
CONTRATADA: TOTVS S.A
C.N.P.J.: 53.113.791/0012-85
OBJETO: Fornecer manutenção mensal, atualização de versão e
suporte técnico dos sistemas corpore RM.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A – AGESPISA

ADITIVO: O prazo de vigência fica prorrogado por mais 90 (noventa)
dias, a partir do dia 05/11/2020, encerrando em 03/02/2021.
DATA DE ASSINATURA: 29/10/2020
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º. 8.666/93 e suas alterações.

GENIVAL BRITO DE CARVALHO
Diretor-Presidente

Of. 13
COMUNICADO

EDITAL DE PREGÃO AGESPISA POR REGISTRO
DE PREÇOS Nº 014/2020 - (SUPLI)

A Superintendente interina de Licitação (SUPLI) da Agespisa,
designada pela portaria nº  001/2021, no uso das prerrogativas que
lhe é conferida, comunica aos interessados que a Licitação referente
ao Pregão tipificado acima, cujo objeto corresponde  a  AQUISIÇÃO
DE 50.000 (CINQUENTA MIL) NOVOS HIDRÔMETROS DO TIPO:
HIDRÔMETRO TAQUIMÉTRICO, UNIJATO, MAGNÉTICO, CLASSE
METROLÓGICA "B", POSIÇÃO HORIZONTAL, RELOJOARIA
INCLINADA, CÚPULA DE POLICARBONATO, PARA ÁGUA FRIA,
VAZÃO NOMINAL (Qn) 1,5 m³/h x ½" (Dn20) x 115mm, SEM
CONEXÕES, PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PIAUÍ, será
retomada no dia 14/01/2021, às 09:00 horas, a partir da rodada de
lances, entre as empresas que apresentaram propostas válidas, em
virtude do acolhimento do recurso da empresa LAO INDUSTRIA
LTDA. Maiores informações pelo telefone (86) 3198-0150, Ramal 286.

Teresina, 07 de janeiro de 2021.

ISAURA MARIA JOSE AVELINO
Superintendente interina da SUPLI

GENIVAL BRITO DE CARVALHO
Diretor Presidente

Of. 015
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL MANOEL SOUSA SANTOS

Of. S/Nº



40

Diário Oficial

Teresina(PI) - Sexta-feira, 8 de janeiro de 2021 • Nº 005

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE
PROPOSTA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA N° 089/2020

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI, torna
público a todos os interessados que na licitação na modalidade
Concorrência nº 089/2020, que tem por objeto: A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE VARZÉA BRANCA/PI -
ÁREA  5.063,20 M², realizada abertura da sessão de licitação na data
do dia 04.01.2021, para a abertura e o  resultado da análise das
propostas apresentadas, tendo como resultado a classificação das
propostas de preços da Empresa: 1) JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
- CNPJ nº 23.670.372/0001-20, com valor total de R$ 439.930,03
(QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E
TRINTA REAIS E TRÊS CENTAVOS);  2) F G ARAÚJO LEAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI - CNPJ nº 22.406.418/0001-36,
com valor total de R$ 441.333,52 (QUATROCENTOS E QUARENTA E
UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E
DOIS CENTAVOS). Encontra-se desclassificada a proposta de preços
da Empresa: 3) POTY CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ nº 17.323.084/0001-05, pelo não
cumprimento no exigido no item 9.2.4.1 do edital desta licitação.
Maiores informações na sede do IDEPI, na localizado a Rua Altos,
3541, Água Mineral, em Teresina-PI, Fone: (086) 3214-1016 e e-mail:
idepicpl.thepiaui@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 07:30 às
13:30 horas. Publique-se.

Teresina (PI), 07 de janeiro de 2021.

LASTHÊNIA FONTINELLE S. DE ALMENDRA FREITAS
Presidente da COPEL/IDEPI

LEONARDO SOBRAL SANTOS
Diretor Geral- IDEPI

Of. 025

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA
CONCORRÊNCIA N° 097/2020

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI, torna
público a todos os interessados que na licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA nº 097/2020, que tem por objeto: A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE RIACHO
FRIO/PI - EXTENSÃO DE 44,00 Km, realizada abertura da sessão de
licitação na data do dia 17/12/2020 para a realização de credenciamento
e recebimento dos envelopes nº 01 e nº 02, realizando a abertura dos
envelopes nº 01 (habilitação)  para análise da COPEL/IDEPI. Após
este ato a Comissão Permanente de Licitações deste IDEPI passa a
publicar o resultado desta   CONCORRÊNCIA:

I -Encontra-se Habilitada a Empresa:

1) PRO ENGENHARIA EIRELI - CNPJ nº 22.851.187/0001-70;

II - Encontram-se Inabilitadas as Empresas

1) MCDR EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ nº 13.424.933/0001-
58, pelo descumprimento do exigido no item 8.3.4, subitem 8.3.4.1.4 do
edital desta licitação;

2) JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI - ME - CNPJ
nº 24.400.713/0001-00, pelo descumprimento do exigido no item 8.3.3,
subitem 8.3.3.1 do edital desta licitação.

Publique-se.

Teresina (PI), 07 de janeiro de 2021

LASTHÊNIA FONTINELLE SOUSA DE ALMENDRA FREITAS
  Presidente de Licitações do IDEPI

LEONARDO SOBRAL SANTOS
Diretor Geral- IDEPI

Of. 026

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: AA.319.1.001888/20-49
TOMADA DE PREÇOS N°: 023/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO
DE ESTRADA VICINAL, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
TANQUE DO PIAUÍ/PI COM UMA EXTENSÃO DE 30,70 KM,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
RECORRENTE: CONSTRUTORA TRILHO LTDA - ME (CNPJ nº
25.233.820/0001-54).
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO / DECISÃO ADMINISTRATIVA
- ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO -

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, decido pelo conhecimento do recurso
apresentado, tendo em vista o cumprimento dos requisitos formais
para sua interposição.

E, no mérito, decido pelo provimento do recurso administrativo
interposto pela licitante CONSTRUTORA TRILHO LTDA - ME,
deferindo os pedidos constantes na peça recursal, tornando a mesma
HABILITADA na presente licitação.

Comunique-se esta decisão, via Diário Oficial, à Recorrente e
demais licitantes.

Teresina/PI, 07 de janeiro de 2021.

HÉLIO ISAIAS DA SILVA
Secretário de Transportes do Estado do Piauí

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: AA.319.1.001888/20-49.
TOMADA DE PREÇOS N°: 023/2020.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO
DE ESTRADA VICINAL, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
TANQUE DO PIAUÍ/PI COM UMA EXTENSÃO DE 30,70 KM,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONVOCAÇÃO - CPL/SETRANS

A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Estadual de
Transportes do Piauí (CPL/SETRANS) torna público que a sessão
pública para abertura dos envelopes de propostas de preços referentes
à Tomada de Preços Nº 023/2020 - SETRANS/PI, acima qualificada,
ocorrerá na data de 19 de janeiro de 2021, às 10h00min, na sala da
CPL/SETRANS, situada na Av. Pedro Freitas, s/n, Centro
Administrativo, bloco "G", 1º Andar em Teresina/PI.

Teresina/PI, 07 de janeiro de 2021.

Ricardo Rodrigues de Sousa Martins Neto
Presidente da CPL/SETRANS

Of. 22

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES – SETRANS
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA
DO CONTRATO Nº 111/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 027/2013;
PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 095/2014;
CONTRATO: Nº 111/2014;
CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ-
IDEPI, CNPJ Nº 09.034.960/0001-47
CONTRATADA: JOSIEL RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA - ME.
CNPJ Nº 07.166.919/0001-07;
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, § 1º DA LEI 8.666/93;
OBJETO: ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO Nº 111/2014, RELATIVO A OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CALÇADAS E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO
MUNICÍPIO DE SIGEFREDO PACHECO-PI, SERÁ AMPLIADO EM
285 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS;
RATIFICAÇÃO: FICAM RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS
DO CONTRATO Nº 111/2014, RESPEITADAS AS ALTERAÇÕES
POSTERIORES;
DATA DA ASSINATURA: 21/09/2020;
SIGNATÁRIOS: LEONARDO SOBRAL SANTOS – PELA
CONTRATANTE E JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS – PELA
CONTRATADA.

Of. 027

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE
PROPOSTA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA N° 081/2020

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI, torna
público a todos os interessados que na licitação na modalidade
Concorrência nº 081/2020, que tem por objeto: A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ/PI
– ÁREA 5.145,50 M², realizada abertura da sessão de licitação na
data do dia 04.01.2021, para a abertura e o  resultado da análise das
propostas apresentadas, tendo como resultado a classificação das
propostas de preços das Empresas: 1) F Z VALÉRIO DO
NASCIMENTO EIRELI – CNPJ nº 28.938.887/0001-82, com valor total
de R$ 436.584,68 (quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta
e quatro reais e sessenta e oito centavos); 2) POTY CONSTRUTORA
E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ nº 17.323.084/
0001-05, com valor total de R$ 438.483,56 (quatrocentos e trinta e
oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis
centavos); 3) F G ARAUJO LEAL CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
EIRELI – CNPJ nº 22.406.418/0001-36, com valor total de R$ 439.942,23
(quatrocentos e trina e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais
e vinte e três centavos); 4)  A G DA SILVA FILHO EIRELI – CNPJ nº
09.089.067/0001-19, com valor total de R$ 447.456,26 (quatrocentos e
quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e
seis centavos). Encontra-se desclassificada a proposta de preços da
Empresa: 5) CONSTRUTORA CAXÉ EIRELI – CNPJ nº 06.226.439/
0001-13, pelo descumprimento do item 9.2.4.1, do edital desta
concorrência. Maiores informações na sede do IDEPI, na localizado
a Rua Altos, 3541, Água Mineral, em Teresina-PI, Fone: (086) 3214-
1016 e e-mail: idepicpl.thepiaui@gmail.com, de segunda a sexta-feira,
das 07:30 às 13:30 horas. Publique-se.

Teresina (PI), 07 de janeiro de 2021.

LASTHÊNIA FONTINELLE S. DE ALMENDRA FREITAS
Presidente da COPEL/IDEPI

LEONARDO SOBRAL SANTOS
Diretor Geral– IDEPI

Of. 030

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 084/2020

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI, torna
público a todos os interessados que na licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA nº 084/2020, que tem por objeto: A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE
NOVO ORIENTE/PI – ÁREA 5.120 M, realizada abertura da
sessão de licitação na data do dia 17/11/2020 para a realização de
credenciamento e recebimento dos envelopes nº 01 e nº 02,
realizando a abertura dos envelopes nº 01 (habilitação). Após
este ato a Comissão Permanente de Licitações deste IDEPI
suspendeu a sessão desta CONCORRÊNCIA para análise da
referida documentação, proferindo-se o seguinte resultado:

I – Encontram-se Habilitados para este procedimento
licitatório as Empresas:

1) POTY CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ nº 17.323.084/0001-05;

2) JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI – ME –
CNPJ nº 24.400.713/0001-00;

3) CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA – EPP – CNPJ nº
07.779.294/0001-40;

4) CONSTRUTORA CAXÉ EIRELI – CNPJ nº 06.226.439/0001-
13;

5) V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO – EIRELI – CNPJ nº
04.603.664/0001-04;

6) MGT CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO – CNPJ nº 20.005.413/
0001-76;

7) F Z CONSTRUÇÕES – CNPJ nº 28.938.887/0001-82

II - Encontra-se Inabilitada para este certame licitatório a empresa:
8) JRS CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ n° 08.974.524/0001-

95, pelo não cumprimento no exigido no item 8.3.1, subitem
8.3.1.2, subitem 8.3.2.2 do edital desta concorrência

Publique-se.

Teresina (PI), 07 de janeiro de 2021.

LASTHÊNIA FONTINELLE SOUSA DE ALMENDRA FREITAS
  Presidente de Licitações do IDEPI

LEONARDO SOBRAL SANTOS
Diretor Geral– IDEPI

Of. 029



42

Diário Oficial

Teresina(PI) - Sexta-feira, 8 de janeiro de 2021 • Nº 005

OUTROS

MARPISA - MARISCOS DO PIAUÍ S.A.
CNPJ (MF) nº 10.479.194/0001-03

Edital de Convocação
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária a se realizarem, de forma cumulativa,
em primeira convocação, às 9h do dia 15 de janeiro de 2021, e, em
segunda convocação, às 9h do dia 20 de janeiro de 2021, na sede da
Companhia localizada na cidade de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí,
na Fazenda Pirá, s/nº, bairro de Barra Grande, CEP 64.222-000, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I - Em Assembleia Geral
Extraordinária: (i) deliberar sobre a redução do número de membros
da Diretoria da Companhia e a extinção do seu Conselho de
Administração; (ii) deliberar sobre o aumento de capital da Companhia;
(iii) deliberar sobre a alteração do objeto social da Companhia; (iv)
uma vez aprovadas as deliberações anteriores, deliberar sobre as
alterações correspondentes nos arts. 7º a 9º, art. 5º e art. 3º do Estatuto
Social da Companhia; e (v) deliberar sobre a aprovação ou não da
alienação de bem imóvel de propriedade da Companhia; e II - Em
Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras dos exercícios
sociais de 2013 a 2019; (ii) deliberar sobre a proposta de destinação
dos resultados dos exercícios; (iii) eleger os novos membros da
Diretoria da Companhia; e (iv) deliberar sobre o funcionamento ou
não do Conselho Fiscal e, se for o caso, eleger os seus membros.
Elizabeth Dubourcq Fonseca Lima - Diretora Presidente.

P. P. 3958
3 - 2

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº 001/2021 AO CONVÊNIO 001/2018

Nome do Concedente: Secretaria das Cidades
CNPJ do Concedente: 08.767.094/0001-30
Nome do Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO
ANTONIO
CNPJ do Proponente: 01.612.598/0001-32
Resumo do Objeto do Aditivo: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE
VIAS NO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO-PI
Novo Prazo de Vigência: 03/01/2022
Data de Assinatura do Aditivo: 03/01/2021
Valor Global: 1.041.295,25
Ação Orçamentária: 450101
Natureza de Despesas: 444041
Signatários: Pelo Concedente: Fábio Henrique Mendonça Xavier de
Oliveira
Pelo Proponente: Edgar Geraldo de Alencar Bona Miranda

FÁBIO HENRIQUE MENDONÇA XAVIER DE OLIVEIRA
Secretário de Estado das Cidades

Of. 008

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DAS CIDADES – SECID

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

De acordo. Dispenso a licitação nos termos do inciso IV, do art. 24 da
Lei nº 8.666/93 e a ratifico, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/
93. Autorizo a contratação direta da empresa DISTRIBUIÇÃO E
SERVIÇOS EM GERAL DO NORDESTE LTDA, CNPJ nº 14.667.270/
0001-65, para fornecimento de material permanente e equipamentos
diversos para atender as necessidades do Hospital Regional de Campo
Maior - HRCM, no valor global de R$ 199.998,74 (cento e noventa e
nove mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro
centavos), para vigência contratual de 180 (cento e oitenta) dias.
Publique-se.
Encaminhe-se ao Setor Financeiro, para providências complementares.

Campo Maior-PI, 23 de dezembro de 2020.

Celene Maria Moraes Fontenele
Diretora Geral do HRCM

EXTRATO DE CONTRATO

Dispensa de Licitação nº 028/2020.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material
permanente e equipamentos diversos para atender as necessidades
do Hospital Regional de Campo Maior - HRCM.
CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR.
CONTRATADA: DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EM GERAL DO
NORDESTE LTDA.
CNJP nº 14.667.270/0001-65.
Endereço: Av. Rio Poti, 2970, Horto Florestal, Cep: 64.052-790, Teresina
- PI.
VALOR: R$ 199.998,74 (cento e noventa e nove mil, novecentos e
noventa e oito reais e setenta e quatro centavos).
FONTE DE RECURSOS: Tesouro Estadual/SUS.
PRAZO DE VIGENCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
DATA DE ASSINATURA: 23 de dezembro de 2020.

Celene Maria Moraes Fontenele
Diretora Geral HRCM

Of. 294
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL

Of. 014

CARVALHO MERCADAO torna público que requereu à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil - SEMAD, a LICENÇA
DE OPERAÇÃO, para- Comercio varejista de mercadorias em geral,
com predominância de produtos alimentícios-supermercados, RAZÃO
SOCIAL: DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S/A
CNPJ: 31.838.128/0007-48, localizada á Rua: Oswaldo Cruz, 188, Bairro
Centro, na cidade de Piripiri-PI,  CEP: 64.260-000.

P. P. 3960

VENTOS DE SÃO ROQUE ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A., inscrita
no CNPJ no. 13.346.071/0001-92 torna público que requereu a Secretaria
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, a LICENÇA PRÉVIA
- LP para o Complexo Eólico Dom Inocêncio Norte (2ª Fase) - 484,5
MW de potência - 12 (doze) parques eólicos, situado no município
Dom Inocêncio, Piauí.

P. P. 3961

ITOGRASS AGRÍCOLA NORDESTE LTDA, torna público que recebeu
da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, do
Governo do Estado do Piauí, a Renovação de Licença de Operação
D000224/18 - Processo 005544/17 com validade de 14/05/2021 para o
Plantio de Grãos - Pastagem, Silvícola e Irrigação, sito à Rodovia PI-
130, KM 100, Zona Rural, Palmeirais/PI.

P. P. 3963

ITOGRASS AGRÍCOLA NORDESTE LTDA, torna público que
requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR,
do Governo do Estado do Piauí, a Prorrogação da Licença de Operação
D000224/18 - Processo 005544/17 até a data 14/05/2024 para o Plantio
de Grãos - Pastagem, Silvícola e Irrigação, sito à Rodovia PI-130, KM
100, Zona Rural, Palmeirais/PI.

P. P. 3962

VERBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, empresa
estabelecida na Av. Pe Joaquim Nonato, 2175 km 31 Bairro Santa Rita,
cidade de Demerval Lobão estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob nº
07.727.035/0003-38, torna público que recebeu da Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, a Renovação de Licença de
Operação Número D005270/18 com validade 23/12/2023.

P. P. 3964

SAAE
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTO

TRATANDOBEM DE VOCÊ
OEIRAS-PI

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO(SAAE)

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) INSCRITO
NO CNPJ Nº 29.575.369/0001-04, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU
À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
(SEMAR) A MUDANÇÃO DE TITULARIDADE DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO Nº D000085/20 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
OEIRAS PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
(SAAE) DE OEIRAS/PI.

P. P. 3965

A Jade Energia Ltda, CNPJ 33.304.309/0001-61 torna público que
RECEBEU da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos -
SEMAR, a PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA LICENÇA PRÉVIA - LP
do Parque Solar São Micael, para a atividade de geração de energia
fotovoltaica (energia solar), a ser desenvolvida nas Fazendas Canto
Grande e Dois Irmãos, no município de São Gonçalo do Gurguéia, PI.

EÓLICA PEDRA DO SAL S.A - Torna público que Recebeu da
Secretária de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, a
Renovação da Licença de Operação para o Parque Eólico Pedra do
Sal S.A, localizado na Praia Pedra do Sal no município de Parnaíba/PI,
com validade de 03 anos. Não foi determinado estudo de impacto
ambiental.

PAULO HENRIQUE ESMERALDO PRADO, CPF: 373.918.443-49,
torna público que requereu à Secretaria do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos-SEMMA de Parnaíba-PI, a Declaração de Baixo
Impacto Ambiental (DBia), para atividade Oficina mecânica, localizado
na Av. Leônidas de Carvalho Castelo Branco, 2075, São Judas Tadeu,
Parnaíba-PI, Estado do Piaui. Foi determinado estudo um Memorial
Descritivo e PGRCC.

P. P. 3966
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