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PORTARIAS  E RESOLUÇÕES

PORTARIA  GAB. Nº 027/2017

Teresina, 10 de outubro de 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

1º - Designar o servidor abaixo indicado para, em observância à
legislação vigente, atuar como fiscal do Contrato celebrado entre a
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DO PIAUÍ e:

EMPRESA: CETSEG – Segurança Armada Ltda.
CONTRATO: 18/2016.
PROCESSO ADMINISTRA TIV O: AA.002.1.009042//16-26.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Of.   640

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 2017

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

R E S O L V E  cessar os efeitos, a partir de 01 de outubro de 2017, da
disposição do servidor WALTER ALVES SARAIVA, Professor SL-I,
Matrícula nº 147908-3, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria
de Educação  SEDUC, que se encontra à disposição da Secretaria de
Governo  SEGOV, constante do Anexo Único do Decreto S/Nº datado
de 07 de fevereiro de 2017, publicado no DOE nº 29, de 09 de fevereiro
de 2017.

Of.   639

Of.   635
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PORTARIA Nº 126, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017.

Designa Servidores para integrarem a
Comissão Permanente de Licitação do Instituto
de Terras do Piauí - INTERPI.

O SECRETÁRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA –
DIRETOR GERAL DO INTERPI , no uso de suas atribuições legais
previstas no item V, do Artigo 37, do Regulamento Geral desta Autarquia,
aprovado pelo Decreto nº 5.241, de 29 de novembro de 1982.

CONSIDERANDO o disposto no art. 51 da Lei federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, resolve:

Art. 1º - Designar a Comissão Permanente de Licitação do
Instituto de Terras do Piauí - INTERPI, com a finalidade de dirigir e
julgar os procedimentos licitatórios, composta pelos seguintes
servidores:
PRESIDENTE – VIVIANE SANTANA ARAÚJO, MAT. 292162-6;
1º MEMBRO – VALDO INÁCIO DE MELO, MA T. 026684-1;
2º MEMBRO – MARIA  AMÁLIA  BENVINDO DA FONSECA, MAT.
026531-4;

Art. 2º - O Presidente da Comissão será representado, em sua
ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes,
respeitando-se a ordem de designação.

Art. 3º - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença
de 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um
deles.

Art. 4º - No caso de licitação na modalidade “Convite”, a
Comissão de Licitação, excepcionalmente, poderá ser substituída por
servidor formalmente designado pela autoridade competente.

Art. 5º - Os membros da Comissão responderão solidariamente
pelos atos decisórios que adotar, salvo se a posição divergente for
devidamente registrada em ata lavrada na respectiva reunião.

Art. 6º - A investidura dos membros da Comissão não excederá
a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros
para o período subseqüente.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir do dia 16.10.2017, revogando-se as
disposições em contrário.

Teresina/PI, aos 18 dias do mês de outubro de 2017.

HÉRBERT BUENOS AIRES DE CARVALHO
Secretário de Regularização Fundiária

Diretor Geral – INTERPI

Of. 778

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

ERRATA DA PORTARIA  GAB.SEAD Nº 272/17, DE 20 DE
SETEMBRO DE 2017, ONDE DESIGNA SERVIDORES A EXCEÇÃO
DOS CONTRATOS ADMINITRA TIV OS QUE ESPECIFICA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS, PUBLICADA NO DIARIO OFICIALDO
ESTADO Nº 185, PAGINA  11, DE 02 DE OUTUMBRO DE 2017.

CORREÇÃO: CPF E E-MAIL:

1. No item referente ao contrato nº 19/2017, onde consta CPF:
771.884.083-49, passe a vigorar com a seguinte redação- CPF:
771.844.083-49;

2. No item referente ao contrato nº 22/2017, onde consta email:
renato.filho@seadprev.pi.gov.br, passe a vigorar com a seguinte
redação- email: rennatolelis@yahoo.com.br;

FRANCISCO JOSÉ ALVES DA SILVA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

Of. 3029

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

FUNDAMENT AÇÃO : Lei nº 8666/03 e o que consta no Processo

Administrativo nº AA.002.1.009042/16 – 26.

OBJETO:  Contratação de empresa especializada na prestação de

serviços de vigilância, segurança física, patrimonial, armada e

desarmada e controle de circulação de pessoas.

FISCAL TITULAR : ANA CELIA  SANTOS MATOS - mat. nº 1333-1.

2º - Esta retroage seus efeitos a agosto de 2016.

3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

LUIZ HENRIQUE SOUSA DE CARVALHO

Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

PORTARIA  GAB. Nº 028/2017

Teresina, 10 de outubro de 2017.

A SECRETARIA  DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS

HÍDRICOS DO ESTADO DO PIAUÍ , no uso das atribuições legais, e

com base no artigo 67 da Lei da 8.666/93, de 21 de junho de 1993;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor abaixo indicado para, em

observância à legislação vigente, atuar como fiscal do Contrato

celebrado entre a SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS

HÍDRICOS DO ESTADO DO PIAUÍ  e:

EMPRESA: ENGIPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - LTDA.

CONTRATO: 14/2017

PROCESSO ADMINISTRA TIV O: AA.130.1.006565/16-00.

FUNDAMENT AÇÃO : Lei N° 8.666/93 e o que consta no Processo

Administrativo.

OBJETO : Contratação de empresa especializada em serviços de

engenharia, para construção de um balneário no município de Nazaré

do Piauí.

FISCAL  TITULAR : ANTÔNIO DOMINGOS VIEIRA DE MOURA –

Matrícula 025199-2.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor data de sua assinatura.

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

LUIZ HENRIQUE SOUSA DE CARVALHO

Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Of. 771
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EXTRATO DE PORTARIAS

O Reitor, no uso das atribuições legais que lhe confere o
Estatuto da Universidade Estadual do Piauí,

PORTARIA Nº 0793, de 09 de outubro de 2017 - Aditar a Portaria nº
0355, de 03 de abril de 2017, que designa os membros da Comissão
Geral responsável pela organização do Concurso Público para Docente/
2017, da Universidade Estadual do Piauí, excluindo Adriano Olivier de
Freitas e Silva e Paulo Henrique da Costa Pinheiro, e incluindo Geraldo
Eduardo da Luz Junior e Rosângela Assunção, como titulares, e Janete
Batista de Brito, como suplente.
II – A referida comissão fica composta da seguinte forma:
Ailma do Nascimento Silva - Presidente
Clarissa Fonseca Maia - Membro
Geraldo Eduardo da Luz Junior - Membro
Marcos dos Santos Fernandes- Membro
Raimundo Isídio de Sousa - Membro
Rosângela Assunção - Membro
Janete Batista de Brito - Suplente
PORTARIA Nº 0794, de 09 de outubro de 2017 - Destituir THIAGO
COELHO SILVEIRA das atividades atinentes ao cargo de Coordenador
do Curso de Licenciatura Plena em História, do Campus “Dra. Josefina
Demes”, em Floriano.
PORTARIA Nº 0795, de 09 de outubro de 2017 - Designar VICENCIA
ROZILDA GOMES PINHEIRO para executar as atividades atinentes
ao cargo de Coordenador do Curso de Licenciatura Plena em História,
do Campus “Dra. Josefina Demes”, em Floriano.
PORTARIA Nº 0796, de 10 de outubro de 2017 - Retificar a Portaria nº
0260, de 22 de fevereiro de 2017, que homologa o estágio probatório
dos docentes desta IES, quanto ao cargo/nível da Professora
MARLA ARIANNE ALMEIDA SILVA, matrícula nº 208668-1, lotada
no Campus “Professor Ariston Dias Lima”, em São Raimundo
Nonato:
Onde se lê: “Prof. Adj. DE”;
Leia-se:       “Prof. Ass. DE”.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua emissão, retroagindo
seus efeitos a contar de 22/02/2017.
PORTARIA Nº 0797, de 10 de outubro de 2017 - Exonerar STELA
MARIA VIANA LIMA BRITO do cargo de Coordenadora do Curso de
Especialização Lato Sensu em Estudos Linguísticos e Literários,
ofertado pela Universidade Aberta do Brasil, por meio do Núcleo de
Educação a Distância, da Universidade Estadual do Piauí – NEAD/
UESPI/UAB.
II – Esta Portaria entra em vigor a partir da sua emissão, retroagindo
seus efeitos a contar de 01/10/2017.
PORTARIA Nº 0798, de 10 de outubro de 2017 - Designar BRÍGIDA
MÔNICA ALVES DA SILVA para exercer o cargo de Coordenadora do
Curso de Especialização Lato Sensu em Estudos Linguísticos e
Literários, ofertado pela Universidade Aberta do Brasil, por meio do
Núcleo de Educação a Distância, da Universidade Estadual do Piauí –
NEAD/UESPI/UAB.
II – Esta Portaria entra em vigor a partir da sua emissão, retroagindo
seus efeitos a contar de 01/10/2017.
PORTARIA Nº 0799, de 10 de outubro de 2017 - Exonerar NAÍLA
KELLY DO NASCIMENTO LIMA do cargo de Coordenadora do Curso
de Bacharelado em Administração Pública, do Programa Nacional de
Administração Pública – PNAD, ofertado pela Universidade Aberta
do Brasil, por meio do Núcleo de Educação a Distância, da Universidade
Estadual do Piauí – NEAD/UESPI/UAB.
II – Esta Portaria entra em vigor a partir da sua emissão, retroagindo
seus efeitos a contar de 01/10/2017.

PORTARIA Nº 0800, de 10 de outubro de 2017 - Designar VANESSA
NUNES DE SOUSA ALENCAR VASCONCELOS para exercer o cargo
de Coordenadora do Curso de Bacharelado em Administração Pública,
do Programa Nacional de Administração Pública – PNAD, ofertado
pela Universidade Aberta do Brasil, por meio do Núcleo de Educação
a Distância, da Universidade Estadual do Piauí – NEAD/UESPI/UAB.
II – Esta Portaria entra em vigor a partir da sua emissão, retroagindo
seus efeitos a contar de 01/10/2017.
PORTARIA Nº 0801, de 11 de outubro de 2017 - Exonerar, a pedido,
TADEU BARBOSA MARTINS SILVA, matrícula       nº 280662-2, do
cargo de Coordenador do Curso de Agronomia, Símbolo DAS-2, do
Campus de Uruçuí.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua emissão.
PORTARIA Nº 0802, de 11 de outubro de 2017 - Designar SÉRGIO
AUGUSTO NUNES MONTEIRO para executar as atividades atinentes
ao cargo de Coordenador do Curso de Agronomia, Símbolo DAS-2, do
Campus de Uruçuí.
PORTARIA Nº 0803, de 11 de outubro de 2017 - Designar os
servidores, abaixo relacionados, para, no período de 10 a 16/10/2017,
comporem a Banca Examinadora da 4ª Etapa – Avaliação Psicológica,
do Concurso Publico para Polícia Militar do Estado do Piauí – PMPI/
2017:
- Higor de Sousa Moura - Presidente
- Débora Ferreira Moura - Membro
- Liliane Leite Moreira - Membro
PORTARIA Nº 0804, de 11 de outubro de 2017 - Conceder autorização
para que a servidora ALGEMIRA DE MACÊDO MENDES, matrícula
nº 058952-4, Professor Associado, lotada no Centro de Ciências
Humanas e Letras – CCHL, no Campus “Poeta Torquato Neto”, possa
ausentar-se do país, no período de 23 a 25/11/2017, para participar do
IV Congresso Internacional sobre Estudo de Gênero em Contexto
Lusófono e Italiano, em Viterbo, Itália.
II - Esta Portaria entra em vigor a partir de 23/11/2017.
PORTARIA Nº 0805, de 11 de outubro de 2017 - Designar os membros,
a seguir relacionados, para comporem a Comissão Eleitoral Local
responsável pela realização das eleições para Diretor e Vice-diretor do
Campus “Ariston Dias Lima”, em São Raimundo Nonato:
Leonardo Leoncio Ribeiro - Membro
Renata da Silva Assis - Membro
Acácio da Silva Coelho Neto - Membro
Waldirene Alves Lopes da Silva - Suplente
Katiany de Santana Rocha Franco- Suplente
Raphael Tiago da Silva Brito - Suplente
II – O mandato será para o período de 14/11/2017 a 31/12/2020.
III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua emissão.
PORTARIA Nº 0806, de 16 de outubro de 2017 - Destituir LEONARDO
CARVALHO CAMPOS das atividades atinentes ao cargo de
Coordenador do Curso de Administração, no Campus de Uruçuí.
PORTARIA Nº 0807, de 16 de outubro de 2017 - Designar KAETANA
ALVES CERQUEIRA para executar as atividades atinentes ao cargo de
Coordenador do Curso de Administração, no Campus de Uruçuí.
PORTARIA Nº 0808, de 16 de outubro de 2017 - Designar LENIR

MARIA MENESES CARVALHO, matrícula nº 027319-8, para substituir
a Chefe da Divisão de Assistência e Obrigações Sociais, ELODY
ROSA DE MELO, matrícula nº 001121-5, no período de 16 a 25/10/
2017, por motivo de férias.

Teresina, 17/10/2017

NOUGA CARDOSO BATISTA
Reitor

Of. 187

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
       UNIVERSIDADE ESTADUAL  DO PIAUÍ  – UESPI

     GABINETE DA REITORIA
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PORTARIA Nº 127/2017- GDG - DETRAN/PI

Teresina-PI, 17 de outubro de 2017.

O  DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENT O ESTADUAL DE
TRÂNSITO DO PIAUÍ – DETRAN/PI , no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Lei Delegada Estadual nº80, de 01/
12/1972, com alteração das Leis Delegadas nº 105 de 10.01.1974 e 125,
de 30.05.1974 e do Decreto Estadual nº 7.766, de 10 de novembro de
1989, e 22, III, e X, da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997;

Considerando os termos do Parecer nº 311/2017, exarado pela
Procuradoria Jurídica do Detran/PI  em 17 de outubro de 2017,  nos
autos do Processo nº  7467/17;

RESOLVE:

Ar t. 1º - RENOVAR  o CREDENCIAMENTO da Empresa
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES L COSTA E S LEITE
LTDA-ME, CNPJ/MF nº 18.836.576/0001-59,  situada  à  Avenida Nossa
Senhora de Fátima,  nº 832, Centro  – Picos/PI,  por um período de 01
(um) ano,  a contar da data de sua publicação.

Art. 2º - Reconhecer como seus representantes:

Proprietárias:  Maria do Socorro Rodrigues Leite, Lóyde Fiamma da
Costa Araújo
Dir etora Geral: Francisca Núbia da Costa Araújo
Diretora de Ensino: Maria do Socorro Rodrigues Leite
Instrutor es Teórico e Prático: Robson Luz de Araújo, José Rodrigues
Leite Júnior, Fernando Rangel de  Sousa, Alex Costa Martins.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Arão Martins do Rêgo Lobão
Diretor Geral do DETRAN/PI

Of. 440

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

D ETRAN-PI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PORTARIA N º 084 /2017 – GAB. CMDO GERAL/CBMEPI

Convoca candidatos classificados no
Concurso Público do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Piauí (CBMEPI), para
matrícula institucional no Curso de
Formação de Oficiais BM (CFO/BM).

O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS
MILIT AR DO ESTADO DO PIAUÍ , no uso de suas atribuições legais
que lhe conferem o inciso II, do art. 109, da Constituição Estadual, bem
como os itens 7.2 a 7.6, do Edital nº 01/2014, publicado no Diário Oficial
do Estado nº 23, de 03 de fevereiro de 2014.

CONSIDERANDO a publicação de homologação do resultado final
do Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí,
publicado no Diário Oficial do Estado nº 204, de 24 de outubro de 2014;

CONSIDERANDO decisão judicial da 5ª Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Piauí, no Mandado de Segurança nº
2016.0001.001844-9/Tribunal de Justiça do Estado do Piauí,
RESOLVE:

Art. 1º - Convocar os candidatos constantes no Mandado de
Segurança nº 2016.0001.001844-9, conforme Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Estabelecer para esse fim o cronograma de execução
constante do anexo II desta Portaria, devendo os candidatos convocados
comparecerem ao Quartel do Comando Geral do CBMEPI, situado na
Av. Miguel Rosa, nº 3515, bairro Piçarra, nos dias e horários fixados,
para solicitarem suas matriculas institucionais junto à Diretoria de Ensino,
com cópias dos seguintes documentos, acompanhados dos originais:

I – Carteira de Identidade (frente e verso);
II -  Cadastro de Pessoa Física – CPF (frente e verso);

III – Título de Eleitor, com comprovante de votação na última
eleição (frente e verso);

IV – PIS/PASEP;
V – Documento militar: Certificado de Reservista ou Certificado

de Dispensa de Incorporação;
VI – Certificado de conclusão do ensino superior em instituição

de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;
VII – Declaração de boa conduta, comprovando não ter sido

desligado da corporação a que servia, a bem da disciplina, ou não ter
sido licenciado a pedido, no comportamento MAU, no caso de ex-militar;

VIII - Certidões Negativas da Justiça Federal, Estadual e Militar,
de primeira e segunda instância.

Art. 3º - Informar aos candidatos convocados que a matrícula
institucional fica condicionada à permanência da aludida decisão judicial
proferida nos autos do Mandado de Segurança, e de acordo com o que
dispõe o item 7.2, alínea “e” do edital do concurso, c/c o Parágrafo
Único do art. 2º, da Lei complementar nº 134, de 30 de setembro de 2009,
e §1º -A, inciso III, do art. 10-F, da Lei nº 3.808, de 16 de julho de 1981:

a) Classificação e habilitação em todas as etapas do concurso
público;

b) Comprovação de idade mínima de 21 (vinte e um) anos e idade
máxima de 30 (trinta) anos no período de inscrição do concurso público;

c) Comprovação de conclusão do ensino superior, com
apresentação de certificado devidamente autenticado pelo órgão
competente (cópia autenticada);

d) Comprovação de não ter sido desligado da Corporação a
que servia, a bem da disciplina, ou não ter sido licenciado a pedido, no
comportamento MAU, no caso de ex-militar.

Art. 4º - O cronograma de execução estará sujeito à retificações.
Art. 5º - O não comparecimento do convocado para realização

de sua matricula institucional, conforme cronograma estabelecido no
anexo II desta Portaria caracterizará sua desistência;

Art. 6º - Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Teresina, 17 de outubro de 2017.

Carlos Frederico Macêdo Mendes – Cel. QOBM/Comb.
Comandante Geral do CBMEPI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILIT AR
QUARTEL DO COMANDO GERAL

GABINETE DO CMDO GERAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
QUARTEL DO COMANDO GERAL 

GABINETE DO CMDO GERAL 
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PORTARIA/GSJ/Nº 425/2017

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o servidor DANNYLO HIPÓLITO MONTEIRO,  CPF:
045.814.143-77, em substituição a JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA,  CPF:
813.934.663-20 para, a partir desta data, ordenar despesas junto à conta
Suprimento de Fundos desta Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS;

Art.  2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

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

Teresina (PI), 06 de outubro de 2017.

DANIEL  CARVALHO OLIVEIRA  VALENTE
Secretário de Estado de Justiça do Piauí

PORTARIA/GSJ/Nº 427/2017

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

RESOLVE:

Ar t. 1º - Nomear o servidor JOÃO LUIZ FERREIRA  DA SILVA, CPF:
536.497.103-15, para, a partir desta data, ordenar despesas junto à conta
Suprimento de Fundos desta Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS;

Art.  2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

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

Teresina (PI), 06 de outubro de 2017.

DANIEL  CARVALHO OLIVEIRA  VALENTE
Secretário de Estado de Justiça do Piauí

Of. 1002

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA JUSTIÇA

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 089/2017, de 17 de Outubro de 2017.

Altera o caput do art.1º, renumera os parágrafos
do art. 1º, transforma em incisos as alíneas do
anterior Parágrafo Único do art. 1º; altera a
redação do inciso I e Parágrafo Único do art. 2º
da Resolução do CSDPE Nº 18/2011, que institui
o Plantão Defensorial da Capital; revoga os
dispositivos em contrário.

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DO PIAUÍ , no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Superior da Defensoria
Pública a fixação e a alteração das atribuições dos órgãos de atuação
da Defensoria Pública (§ 1º, art. 102, LCF 80/94, com redação da LCE
132/2009);

CONSIDERANDO os princípios gerais da Administração Pública, nos
termos do art. 37, caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a continuidade da
assistência jurídica aos necessitados, mesmo após o encerramento do
expediente da Defensoria Pública, nas situações que requeiram atuação
emergencial do Defensor Público;

RESOLVE:

Ar t.1º A Resolução CSDPE Nº 18, de16 de setembro de 2011, passa a
vigorar com as alterações constantes dos artigos seguintes:
Art. 2º O art.1º passa a ter a seguinte redação:

“Art. 1º  Nas Defensorias Públicas da Capital
funcionará nos sábados, domingos, feriados,
dias em que não houver expediente defensorial,
ou em decorrência de ponto facultativo,
declarados por determinação da Defensoria
Pública Geral e naqueles em que há recesso
forense e nos dias úteis o Serviço de Plantão
para prestação de assistência jurídica aos
hipossuficientes nos casos considerados
urgentes, dele participando todos os Defensores
Públicos da Capital com atuação em 1º grau de
jurisdição, excluídos, o Defensor Público-Geral,
o Subdefensor Público-Geral e o Corregedor Geral
da Defensoria Pública.

§1º. O Serviço de Plantão instituído por esta
Resolução destina-se, exclusivamente, ao
atendimento e providências de:
I - pedidos de “habeas corpus” e mandados de
segurança;
II - Recebimento de comunicações de prisão em
flagrante ou de apreensão de adolescente e
confecção dos respectivos pedidos de
concessão de liberdade provisória e liberação
imediata;
III - confecção dos pedidos de revogação de
decretação de prisão preventiva ou temporária
em caso de justificada urgência de representação
da autoridade policial ou do Ministério Público;
IV- pedidos de busca e apreensão de pessoas,
bens ou valores, desde que objetivamente
comprovada a urgência;
V- tutelas de urgência, de natureza civil ou
criminal, que não possam ser realizadas no horário
normal de expediente ou no caso em que da
demora possa resultar risco de grave prejuízo ou
de difícil reparação;
VI - medidas urgentes, cíveis ou criminais, da
competência dos Juizados Especiais a que se
referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995
e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas às
hipóteses acima enumeradas;
VII - atuação defensorial na audiência de
custódia.
§2º Os membros da Defensoria Pública que em
virtude de promoção, permuta ou ordem judicial,
sejam lotados na capital, após o sorteio das datas
e dos Defensores Públicos designados para o
exercício do Plantão Defensorial, participarão do
plantão em substituição àqueles Defensores
Públicos que se encontrarem afastados
legalmente ou por ordem judicial, ou ainda,
quando da necessidade da realização do plantão
pelo substituto natural, previsto na Resolução
CSDPE n° 24/2013, art. 6°,§2°.”

Art. 3º O art.2º passa a ter a seguinte redação:

“Art.2º  O plantão defensorial:

I - aos sábados, domingos, feriados, dias em que
não houver expediente defensorial, ou em
decorrência de ponto facultativo, declarados por
determinação da Defensoria Pública Geral e
naqueles em que há recesso forense será exercido
na forma presencial, com atendimento ao público
das 7 às 14 horas, e em regime de sobreaviso, das
14 horas de um dia às 7 horas do dia seguinte, de
modo a assegurar a continuidade da assistência
jurídica aos necessitados;

�

�

 
 

 
ANEXO I  

RESOLUÇÃO CSDPE Nº070/2016 
 

 
 

CLASSES 
 

CARGOS/FUNÇÃO 
VALORES (R$) VALORES (U$) 

DENTRO 
DO 

ESTADO 

EM OUTRO 
ESTADO DA 
FEDERAÇÃO 

INTERNACIONAL 

 
I 

Defensor Público-
Geral, Subdefensor 

Público-Geral e 
Corregedor Geral. 

 
175,50 

 
345,00 

 
200,00 

 
II 

Defensor Público de 
1ª, 2ª, 3ª e 4ª 
Categorias e de 
Categoria Especial. 

 
120,00 

 
240,00 

 
190,00 

 
III 

Coordenador, 
Ouvidor e Analista 
Defensorial   

 
120,00 

 
240,00 

 
190,00 

IV Técnico Defensorial, 
Auxiliar Defensorial 
e demais cargos e 
funções 

75,00 150,00  
180,00 
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II - nos dias úteis será exercido de segunda a
sexta-feira, após o horário de expediente regular
da Defensoria Pública, em regime de sobreaviso,
das 13:30 horas de um dia às 7:30 horas do dia
seguinte,de modo a assegurar a continuidade da
assistência jurídica aos necessitados.

Parágrafo Único.  A concessão de ponto
facultativo em dias úteis pela Defensoria Pública
e nos dias em que não tiver expediente defensorial
declarados por determinação da Defensoria
Pública Geral, e que houver expediente forense,
não afasta a obrigação do Defensor Público
responsável para realizar as audiências previstas
para o horário de expediente regular, excetuadas
as audiências de custódia, as quais serão
realizadas pelo defensor plantonista.”

Art. 4º Revogam-se os dispositivos em contrário.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do
Estado do Piauí, Teresina – PI, 64ª Sessão Extraordinária, em 17 de
outubro de 2017.

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes
Defensora Pública-Geral

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública

Of. 011

LICIT AÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS DA CONCORRÊNCIA Nº 008/2017

O Presidente da Comissão Especial de Licitação do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado do Piauí - DER/PI, constituída pela
Portaria Nº 117, de 31 de julho de 2017, torna público para conhecimento
dos interessados, o resultado da licitação em tela, na forma exposta na
Ata datada de 11 de outubro de 2017, cuja classificação é a seguinte,
após a análise das propostas de preços: 1º lugar – TRATORCENTER
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, valor da proposta: R$ 3.029.622,06 (três
milhões, vinte e nove mil, seiscentos e vinte e dois reais e seis
centavos); 2º lugar – CONSTRUTORA HIDROS LTDA, valor da
proposta: R$ 3.041.897,79 (três milhões, quarenta e um mil, oitocentos
e noventa e sete reais e setenta e nove centavos). A ata e as propostas
de preços apresentadas pelas licitantes, que consubstanciou a decisão
acima prolatada, encontram-se à disposição das interessadas, no
horário normal de expediente deste órgão.

Teresina, 17 de outubro de 2017.

Proc. Aut. Clóvis Portela Veloso
Presidente da CEL/DER-PI

Of. 752

DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RESULTADO DE HABILIT AÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 04//2017-CPL

PROCESSO Nº 2687/2017

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A-AGESPISA, com sede na Avenida
Marechal Castelo Branco, nº 101 – N – Cabral, Cep: 64.000-810 em
Teresina-PI, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna
público, para conhecimento dos interessados, que após  transcorrido
o prazo para recurso preconizado no Art.109, Inciso I, alínea “a” da Lei
nº 8.666/93 a CPL manteve sua decisão  e  Habilitou a Empresa  DÕTA
ENGENHARIA LTDA CNPJ 23.522.790/0001-70 e Inabilitou a Empresa
C.W.C CONSTRUTORA LTDA-ME  CNPJ 03.936.360/0001-98.
O referido processo encontra-se na Comissão Permanente de Licitação
– CPL e será dado continuidade conforme Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.
Maiores informações pelo telefone (86) 3198-0170.

Teresina, 18 de outubro de 2017.

CARLOS ALBERTO MATÃO LEMOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL

RAIMUNDO  NONATO FARIAS TRIGO
Diretor-Presidente em Exercício

Of. 1386

RETIFICAÇÃO

A Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí, vem retificar a
publicação no D.O.E. nº 193, página 35 de 16/10/2017, relativa ao
processo AA.013.1.000328/16-08, para acrescentar o número do termo
aditivo e do respectivo contrato, ou seja: TERMO ADITIVO Nº 04 AO
CONTRATO Nº 65/201". Publique-se.

Teresina, 18 de outubro de 2017.

Janainna Pinto Marques
Secretária de Estado da Infraestrutura do Piauí-SEINFRA

Of. 891

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

                                GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI  
                 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
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 Estado do Piauí 
 Secretaria de Governo 
 Diretoria de Unidade de Controle dos Atos 
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIV O AO CONVÊNIO DE
COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
ESTADO DO PIAUÍ, E, DO OUTRO LADO, O MUNICÍPIO DE
FLORES DO PIAUÍ.
O presente Termo Aditivo tem como objeto a inclusão no Convênio de
Cooperação celebrado entre o Estado do Piauí e o município de Flores
do Piauí, publicado no Diário Oficial do Estado nº 103, de 02 de junho
de 2017, dos servidores a seguir:
Fica incluído no Anexo I do Convênio original, a partir de 01 de outubro
de 2017, o servidor WALTER ALVES SARAIVA, Professor SL-I,
Matrícula nº 147908-3, da Secretaria Estadual de Educação, para prestar
serviço junto ao Município de Flores do Piauí, e no Anexo II, os
servidores ADERVAL PINHEIRO DE SOUSA, Matrícula nº 149-1, e
IRANILDES GONZAGA  DA SILVA , Matrícula nº 142-1, ambos
Professores da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura
Municipal de Flores do Piauí, para prestar serviço junto ao Estado do
Piauí.
Ressalvadas as modificações feitas neste TERMO ADITIV O, ficam
ratificadas as demais cláusulas do Convênio, do qual este fica fazendo
parte integrante, para todos os efeitos legais.
FORO  TERESINA  PI
Teresina (PI), 20 de outubro de 2017.
JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS
Governador do Estado do Piauí
ADINAEL RODRIGUES DE BARROS
Prefeito Municipal de FLORES DO PIAUÍ

Of.   636 Of.   641
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

 EXTRATO DE TERMO DE JUSTIIFICA TIVA DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA UTI HPM

PROCESSO ADMINISTRA TIV O: Nº 0599/2017 – HPMPI;
OBJETO: Pedido de prorrogação de vigência de prorrogação de prazo
de execução da obra, que tem como objeto serviços de obra de reforma
e adaptação de 10 (dez) leitos de UTI no Hospital da PMPI, com vigência
que deverá se estender até 31/12/2018.
Fundamentação Legal: Lei 8.666/93 e Justificativa de Prorrogação de
Prazo de execução da obra, do Núcleo de Infraestrutura em Saúde da
Secretaria de Estado da Saúde (NIS-SESAPI).
Partes: Hospital da Policia Militar e a empresa R. Melo Construtora.
As partes firmaram o presente termo, conforme documentos constantes
no mencionado procedimento administrativo. Teresina – PI, 17 de
outubro de 2017.  - CEL PM GEORGE AFONSO FÉLIX DE CARVALHO
- DIRETOR GERAL do HPM.

Of. 166

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL DA POLÍCIA  MILIT AR DO PIAUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT AÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 – SDR/PI

PROCESSO Nº AA.014.1.002941/17-18 – SDR/PI

OBJETO: Aquisição e montagem de 28 kits de irrigação familiar de
5.000m² por gotejo em baixa pressão, Convênio n° 7.128.00/2015 –
SICONV nº 820369/2015, conforme especificações técnicas contidas
no Termo de Referencias, anexo I do Edital.
TIPO: Menor Preço por item, Adjudicação por Item. DATA DA
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07/11/2017. HORÁRIO: 09:00h
(horário local) correspondente a 10:00h (horário de Brasília). EDITAL:
Disponível nos sites: licitacoes-e.com.br e TCE/PI. INFORMAÇÕES:
Rua João Cabral, 2319 –Bairro Pirajá – Zona Norte, em Teresina – PI.
Telefone: (86)3216-2160 – fax (86) 3216-2189, Email:
antonio.silva@sead.pi.gov.br.

Teresina(PI), 18 de outubro de 2017.

Antonio de Paula Marques da Silva
Pregoeiro – SDR/PI

Francisco das Chagas Limma
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural

Of. 1021

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

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE
APOSTILAMENT O Nº 001/2017 AO CONTRATO Nº 002/2017 –
SEDET/PI

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico – SEDET/
PI, no uso de suas atribuições, vem RETIFICAR a publicação do extrato
do Termo de Apostilamento n°001/2017 ao Contrato n°002/2017 –
SEDET, publicado no Diário Oficial Nº 108, pag. 19, do dia 09 de junho
de 2017.

ONDE SE LÊ:
Fonte: 00; Natureza de Despesa: 44. 90. 51.  PI: 2000

LEIA-SE:
Fonte: 00; Natureza de Despesa: 44, 90, 51; PI: 1220

Teresina – PI, 18 de outubro de 2017

José Icemar Lavôr Néri
Secretário

Of. 583

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DO DESENVOLVIMENT O ECONÔMICO E
TECNOLÓGICO – SEDET
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Extrato do Contrato nº 278/2017, publicado no DOE nº 192, Pág.
30, de 11 de outubro de 2017, onde se lê: “Fonte de Recursos – 00”,
leia-se: “Fonte de Recurso – 00 – Convênio 20658729/2009-2017.”

Teresina (PI), 18 de outubro de 2017.

Leovidio Bezerra Lima Neto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Of. 275

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2017

O Estado do Piauí, através da Secretaria de Estado da Educação –
SEDUC/PI dá ciência a todos que realizará Tomada de Preços nº 027/
2017, do tipo “Menor Preço por Lote”, regida pela Lei Federal nº 8.666,
de 21/06/93 e suas alterações, Processos Administrativos nº 0031755/
2016, 0044488/2016, 0053683/2016, 0003289/2017, 0006254/2017, 0010653/
2017, cujo objeto consiste na Reforma das Unidades Escolares Antônio
Tarcísio em Teresina e Lucinete Santana da Silva em Paulistana, Reforma
do Ginásio Buriti em Ipiranga, Reforma das Unidades Escolares José
Lopes de Araújo em Luzilândia, Anicota Burlamaqui em Teresina e
Professor José Euclides de Miranda em Parnaíba. ABERTURA: 07/11/
2017 às 09h00min. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço
Unitário.VALOR DO EDITAL: R$ 30,00 (trinta reais) não reembolsáveis,
pagáveis a SEDUC/PI, Conta 112.935-X, Agência 3791-5, Banco do
Brasil, com a devida autenticação. RECURSOS: Tesouro Estadual.
INFORMAÇÕES: Sala da Comissão Permanente de Licitação da
SEDUC/PI, Centro Administrativo, Av. Pedro Freitas, s/n, blocos D e F
– Térreo, nesta Capital. Fone: (86) 3216-3346/3239. Fax: (86) 3216-3212.
E-mail: cplseducpi@gmail.com.

Teresina (PI), 17 de outubro de 2017.

Leovidio Bezerra Lima Neto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2017

O Estado do Piauí, através da Secretaria de Estado da Educação –
SEDUC/PI dá ciência a todos que realizará Tomada de Preços nº 028/
2017, do tipo “Menor Preço por Lote”, regida pela Lei Federal nº 8.666,
de 21/06/93 e suas alterações, Processos Administrativos nº 0011532/
2016 e 0054413/2016, cujo objeto consiste na Construção de quadra
Poliesportiva nas U.E. Anísio Lima em Altos e Francisco Teixeira em
Socorro do Piaui. ABERTURA: 09/11/2017 às 09h00min. REGIME DE
EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário.VALOR DO EDITAL: R$
30,00 (trinta reais) não reembolsáveis, pagáveis a SEDUC/PI, Conta
112.935-X, Agência 3791-5, Banco do Brasil, com a devida autenticação.
RECURSOS: Tesouro Estadual e Convênio Federal. INFORMAÇÕES:
Sala da Comissão Permanente de Licitação da SEDUC/PI, Centro
Administrativo, Av. Pedro Freitas, s/n, blocos D e F – Térreo, nesta
Capital. Fone: (86) 3216-3346/3239. Fax: (86) 3216-3212. E-mail:
cplseducpi@gmail.com.

Teresina (PI), 17 de outubro de 2017.

Leovidio Bezerra Lima Neto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Of. 274

AVISO DE JULGAMENT O DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS Nº.19/2017

A Comissão Permanente de Licitação da Coordenadoria de
Desenvolvimento Social e Lazer-CDSOL, designada pela Portaria nº.
21/2017, através de seu presidente, torna público para conhecimento
dos interessados que, em sessão realizada em 08/09/2017, após análise
da documentação de habilitação apresentada pelas licitantes
participantes do certame, foi proferido o julgamento, cujo resultado é
o que se segue, empresa vencedora: CONSTRUIR
EMPREENDIMENT OS LTDA que ofertou o valor de R$ 574.205,26
(Quinhentos e setenta e quatro mil, duzentos e cinco reais e vinte e
seis centavos), por não ter apresentado erro material e ser a proposta
mais vantajosa para a administração. A empresa PRO ENGENHARIA
LTDA , apresentou proposta com erro material, portanto desclassificada.

Teresina, 11 de Outubro de 2017

Mikael Luan de Assis Barros
Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE RESULTADO RECURSO ADMINISTRA TIV O

TOMADA DE PREÇOS Nº.22/2017

A Comissão Permanente de Licitação da Coordenadoria de
Desenvolvimento Social e Lazer-CDSOL, designada pela Portaria nº. 21/
2017, através de seu presidente, torna público para conhecimento dos
interessados, cujo objeto: Contratação de empresa para execução dos
serviços de pavimentação em paralelepípedo no Município de Isaias
Coelho-PI, o resultado do julgamento do recurso interposto pela empresa
CAXÉ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, cuja decisão definitiva é a
inabilitação da referida empresa. Dessa forma a reunião para abertura
dos envelopes “Proposta de Preços” será dia 23 de Outubro de 2017, às
9:00 h, na sala de licitações desta CDSOL/PI. Informamos, ainda, que o
inteiro teor da resposta do Recurso Administrativo encontra-se disponível
na Comissão de Licitação na CDSOL, que fica na Rua David Caldas, 134,
3º.andar, Centro, Teresina-PI.

Teresina, 16 de Outubro de 2017

Mikael Luan de Assis Barros
Presidente da Comissão de Licitação

Visto:Simone Pereira de Farias Araújo
Coordenadora de Desenvolvimento Social e Lazer do Estado do Piauí

Of. 402

AVISO DE LICIT AÇÃO
(3ª Chamada)

(Lei n° 8.666/93, art. 21)
Modalidade de licitação: CONVITE N° 003/2017

SÍNTESE DO OBJETO:  ALUGUEL  DE 06 (SEIS) VAGAS DE
ESTACIONAMENT O DIURNO E NOTURNO, INCLUINDO FINAIS
DE SEMANAS E FERIADOS, PARA OS VEÍCULOS À SERVIÇO DA
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENT O SOCIAL E LAZER-
CDSOL/PI.
 Sessão de entrega de envelopes e propostas: 27 de outubro de 2017,
às 09:00 horas, à Comissão Permanente de Licitações- CPL.
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e
seus anexos: Departamento de Administração da Coordenadoria de
Desenvolvimento Social e lazer – CDSOL situado na Rua David Caldas,
134 – 2° e 3° Andar – Centro/Norte, CEP. 64.000-190 Teresina – Piauí,
CNPJ/ MF: 22.821.131/0001-72.

Teresina (PI), 17 de outubro de 2017.

SIMONE PEREIRA DE FARIAS ARAÚJO
COORDENADORA ESTADUAL

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
LAZER- CDSOL

Of. 403

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENT O SOCIAL E LAZER
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PREFEITURA MUNICIP AL DE TAMBORIL  DO PIAUÍ - PI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2017

O município de Tamboril do Piauí – PI, torna público, para o
conhecimento de todos os interessados que realizará licitação, na
modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço, em regime de
Empreitada por preço Global. Data da abertura: 03 de Novembro de
2017, às 10:00 horas, na sede da Prefeitura. OBJETO: Execução de Obra
de Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas. Cópia
do edital: O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados
na sede da Prefeitura, TEL 89-9979-5775, mediante recolhimento de
taxa, não reembolsável, de R$ 100,00 (cem reais). Recursos: Próprios e
FUNASA. Valor Previsto: R$ 500.500,00.

Tamboril do Piauí-PI, 13 de Outubro de 2017.

EDILBERTO POLICARPO DE SOUSA
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS - PI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA SRP Nº 026/2017

O MUNICÍPIO DE ELISEU MARTINS – PI, torna público, para o
conhecimento de todos os interessados que realizará licitação, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo “Menor Preço”, em regime de
Empreitada por Lote. DATA DA ABERTURA: 01 de Novembro de 2017
às 10:00 horas, na sede da Prefeitura. OBJETO: Contratação de empresa
para fornecimento de Materiais e Equipamentos, para os Sistemas de
Abastecimento d’água (poços tubulares) do município de Elizeu
Martins/PI. CÓPIA DO EDITAL: O Edital e seus anexos estarão à
disposição dos interessados na sede da Prefeitura, TEL: 89-3537-1186/
99979-5775. Recursos: Próprios.

Eliseu Martins-PI, 16 de Outubro de 2017.

JOSE DAVI DE SOUSA ARAÚJO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA - PI
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 030/2017

Processo Administrativo nº 001.0006215/2017; TIPO: MENOR PREÇO
POR ITEM; OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de cassetes
para mamógrafo, que são utilizados em aparelho de mamografia no
hospital Dr. José de Brito Magalhães, município de Piracuruca-PI,
conforme especificações contidos no Termo de Referência e Edital.
FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIO/FMS e CONVENIO GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUI/ SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO
PIAUI-SESAPI. VALOR ESTIMADO: R$ 68.167,91(sessenta e oito mil
centos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos). DATA DA
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06 de novembro de 2017. HORÁRIO:

ERRATA DE EXTRADO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRA TIV O Nº AA.153.1.001486/17-56

Fica retificado o termo de ciência e o extrato de ato administrativo,
referente ao Contrato 242/2017 que tem como objeto contratação de
empresa para apresentação musical em evento voltado à promoção do
turismo realizado por esta Secretaria, conforme discriminado,
anteriormente publicado no DOE/PI nº 192 de 11 de Outubro de 2017,
pág. 23, na forma que se segue:

ONDE SE LÊ:

EXTRATO DO CONTRATO Nº 242/2017
CONTRATO: N° 242/2017

LEIA-SE:

EXTRATO DO CONTRATO Nº 247/2017
CONTRATO: N° 247/2017

Of. 674

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

EXTRATO CONTRATO N° 078/2017

OBJETO : Execução de obras e serviços de construção de uma praça
no bairro Morro da Chapadinha, município de Esperantina – PI.
Contratante: Secretaria de Estado das Cidades. CNPJ: 08.767.094/0001-
30, CONTRATADA : I.R. Engenharia Ltda – Me, CNPJ: 19.964.716/
0001-37, VALOR : R$ 213.707,09 (duzentos e treze mil, setecentos e
sete reais e nove centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (noventa)
dias, VIGÊNCIA : Até 30 de abril de 2018, FUNDAMENT O LEGAL :
Tomada de Preços Nº 040/2017 e o que consta no Processo
Administrativo AA.310.1.001636/16-85, CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA : 450101.04.122.21; Projeto Atividade: 1054; Natureza
da Despesa: 449051 e Fonte de Recurso – 00/17, DATA ASSINATURA:
16/10/2017, SIGNATÁRIOS :  Fábio Henrique Mendonça Xavier de
Oliveira – Contratante e Ricardo Neuenschwander Vilar - Contratada

Of. 188

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DAS CIDADES

às 08:30 horas. LOCAL DO EVENTO, RETIRADA DO EDITAL E
INFORMAÇÕES: Sala da Comissão Permanente de Licitações na sede
da Procuradoria Geral do Município, localizado na Rua Senador Gervásio,
598, Centro de Piracuruca - PI, das 7:00 às 13:00 horas, mediante
apresentação de 1 CD, pendrive ou E-mail para: cpl.piracuruca@
hotmail.com. Informações pelo telefone: (086) 3343-2759.

Piracuruca - PI, 18 de outubro de 2017.

OZIEL DA SILVA CELESTINO.
Pregoeiro CPL – PMP/PI

P. P. 22726
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P. P. 22728

“Ronald de Moura e Silva, CPF 733.824.003-59, torna público que
requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
– SEMAR do município de Demerval Lobão-PI a ‘Declaração de Baixo
Impacto Ambiental (DBIA)’, para a atividade de suinocultura, com
aquisição de 12 matrizes suínas e 01 reprodutor suíno, na Fazenda
Gameleira, localidade do Projeto Olho D’água, município de Demerval
Lobão-PI, coordenadas geográficas 05° 21’ 14" S e 42° 37’ 18,2" W,
Bacia do Rio Parnaíba, sub-bacia – difusa do Médio Parnaíba.”

“Ronald de Moura e Silva, CPF 733.824.003-59, torna público que
requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
– SEMAR do município de Demerval Lobão-PI a ‘Declaração de Baixo
Impacto Ambiental (DBIA)’, para a atividade de piscicultura em tanques
escavados, sendo 1,92 ha (um vírgula noventa e dois hectares), na
Fazenda Gameleira, localidade do Projeto Olho D’água, município de
Demerval Lobão-PI, coordenadas geográficas 05° 21’ 14" S e 42° 37’
18,2" W, Bacia do Rio Parnaíba, sub-bacia – difusa do Médio Parnaíba.”

P. P. 22720

PORTO DO PARNAÍBA  ENERGIA S/A., portadora do CNPJ N°
14.567.883/0002-01, torna público que está REQUERENDO à Secretaria
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piuaí – SEMAR-PI, a
Renovação da Licença de Operação para a CENTRAL GERADORA
EÓLICA  DELTA DO PARNAÍBA , localizada no município de Parnaíba,
Estado do Piauí.

PORTO DAS BARCAS ENERGIA S/A., portada do CNPJ N°
14.567.884/0002-56 torna público que está REQUERENDO à Secretaria
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí – SEMAR - PI a
Renovação da Licença de Operação para a CENTRAL GERADORA
EÓLICA PORTO DAS BARCAS, localizada nos municípios de
Parnaíba e Ilha Grande, Estado do Piauí.

PORTO SALGADO ENERGIA S/A. (CNPJ N° 14.567.882/0002-67),
PORTO DO PARNAÍBA ENERGIA S/A. (CNPJ N° 14.567.883/0002-01),
PORTO DAS BARCAS S/A. (CNPJ N° 14.567.884/0002-56) e PORTO
DO DELTA ENERGIA S/A. (CNPJ N° 09.438.017/0002-80), tornam
público que estão REQUERENDO à Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos do Estado do Piauí – SEMAR-PI, a Renovação da
Licença de Operação, para a LINHA DE TRANSMISSÃO 138 KV
INTERLIGANDO A SUBESTAÇÃO DELTA À SUBESTAÇÃO
TABULEIROS II, localizada no município de Parnaíba-PI.

 IFPI, CNPJ:34982.249/0001-61 torna público que requereu à
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMAR,
Autorização para perfuração e Outorga de Poço Tubular, na localidade
bairro Primavera na cidade de São Raimundo Nonato-PI,  Coordenadas:
S09.02’ 45,4 H 042º 41’39,5.Finalidades do uso da água:  CONSUMO
HUMANO E DESEDENTAÇÃO ANIMAL.

P. P. 22723

P. P. 22724

O U T RO S

Companhia Agrícola Mineradora e Construtora Icaraí, inscrita no CNPJ

n° 06.146.695/0001-09 torna a público que requereu junto a Secretaria

Estadual do Meio Ambiente a renovação da licença de operação para

extração e beneficiamento de granito, Fazenda Recreio, Povoado Cadoz,

zona rural de Buriti dos Lopes

P. P. 22717

Francisco de Sousa Lima, CPF 412.456.793-68, torna público que

REQUEREU a Declaração de Baixo Impacto Ambiental (DBIA) à

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, para

construção de uma pousada no município de ESPERANTINA-PI.

P. P. 22718

P. P. 22719

PORTO SALGADO ENERGIA S/A. , portadora do CNPJ 14.567.882/
0002-67 torna público que está REQUERENDO à Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí – SEMAR-PI a
Renovação da Licença de Operação para a CENTRAL GERADORA
EÓLICA PORTO SALGADO , localizada no município de Parnaíba,
Estado do Piauí.

P. P. 22721
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Lenivaldo Oliveira de Jesus, torna público que a Secretária de

Agricultura e Meio Ambiente de Oeiras-Pi – SEMA, emitiu as Licenças

Prévia , Instalação e Operação , para Comercio Varejista de gás (GLP),

Localizado  na Avenida Transamazônica, N 268, Bairro Bomba, Oeiras-

Pi. Foi determinado  como estudo de impacto ambiental um PCA- Plano

de Controle Ambiental.

P. P. 22725

RETIFICAÇÃO DO EDIT AL DE HABILI TAÇÃO E POSTULAÇÃO
DE MUNICÍPIO S PARA FINS DE RECEBIMENT O DO ICMS

ECOLÓGIC O 2017

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do
Piauí abre o processo de Habilitação e Postulação dos municípios
piauienses, para adesão ao ICMS Ecológico, obedecendo aos
preceitos da Lein°5.813, de 03dedezembro de 2008 e das alterações
conforme a Lei Estadual Nº 6581 de 23 setembro 2014, e do Decreto nº
14.861, de 15 de junho de 2012 e alterações conforme Decreto nº
16.445, de 26 de fevereiro de 2016, e disposições seguintes;

Considerando a grande quantidade de solicitações e a necessidade de
processamento dos dados apresentados durante Auditoria pela
CADAM, retificam-se os seguintes prazos:

3. DA AUDIT ORIA E CLASSIFICAÇÃO:
Período: Até 31/10/2017
Após a análise da CADAM o resultado deverá ser publicado no
Diário Oficial do Estado até o dia 31 do mês de outubro corrente.

4. DA APRESENTAÇÃO DOS RECURSOS
Período: De 01/11/2017 a 14/11/2017
A partir da publicação do resultado do enquadramento, o município
terá o prazo de10 (dez) dias úteis para solicitar reavaliação de sua
pontuação, mediante ofício fundamentado dirigido à Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos, conforme art. 14 do Decreto
nº14.861,de 15 de junho de 2012.

5. DO JULGAMENTO DOS RECURSOS
Período: De 18/11/2017 a 27/11/2017
A análise do pedido de reavaliação será realizada pela CADAM e
aqueles processos que tiverem sido indeferidos pela Comissão, serão
encaminhados ao CONSEMA que os analisará no período de 5 dias.

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
Período: De 28/11/2017 a 30/11/2017
A publicação da avaliação definitiva, com a atribuição ou não do Selo
Ambiental ao município, será feita pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos- SEMAR, com base nos dados
fornecidos pela Comissão de Avaliação e nas reavaliações consideradas
procedentes pelo CONSEMA até 30 de novembro de 2017.

Teresina (PI), 17 de outubro de 2017.

LUIZ HENRIQUE DE SOUSA CARVALHO
(ZIZA  CARVALHO)

Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Of. 767

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE RECURSOS HÍDRICOS

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO DE AGENTE PENITENCIÁRIO DO ESTADO

DO PIAUÍ
EDITAL N°001/2016

O Excelentíssimo Senhor Daniel Carvalho Oliveira Valente – Secretário
de Justiça do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e nos
termos do Edital N° 001/2016 de abertura do Concurso Público para a
admissão ao cargo de Agente Penitenciário, após realização e aprovação
das etapas do concurso, conforme edital, homologa o resultado do
supracitado Concurso Público, conforme relação em anexo.
O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data
da publicação da homologação do resultado final, podendo ser
prorrogado, por igual período, mediante interesse público e
conveniência da Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS.

Teresina – PI, 17 de outubro de 2017
_________________________________
DANIEL  CARVALHO OLIVEIRA  VALENTE

SECRETÁRIO DA JUSTIÇA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS
CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE PENITENCIÁRIO – SEJUS 2016
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Of. 013

1º TERMO ADITIV O – EDITAL PIAUÍ DE SELEÇÃO DE PROJETOS
AUDIOVISUAL nº 01/2017

O Secretário da Cultura do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições
legais, torna público, para conhecimento dos interessados, o 1º Termo
Aditivo ao EDITAL  PIAUÍ DE SELEÇÃO DE PROJETOS
AUDIOVISUAL nº 01/2017, que objetiva apoiar o desenvolvimento de
projetos do audiovisual piauiense, pormeio da concessão de apoio
financeiro.

CONSIDERANDO o poder de autotutela da Administração Pública,
CONSIDERANDO a necessidade de oportunizar uma maior
participação dos interessados;
CONSIDERANDO a necessidade de obediência aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência.

RESOLVE tornar público através do 1º Termo Aditivo ao EDITAL
PIAUÍ DE SELEÇÃO DE PROJETOS AUDIOVISUAL nº 01/2017, os
seguintes termos:

1. Prorrogar o prazo de inscrição do item 5.1. do Edital até 10 de
novembro de 2017;

2. Revogar a alínea “f”, do item 6.1.1;

3. Revogar a alínea “e” do item 6.1.2;

4. Onde se lê:

2.1. Os projetos de produção de formação profissional, curtas e longas-
metragens selecionados por meio deste Edital receberão da Secretária
de Estado de Cultura do Piauí – Secult e da Agência Nacional do
Cinema (Ancine), através do FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL
(FSA), o aporte financeiro no valor total de R$ 6.000.000,00 (seis milhões
de reais) oriundos das seguintes fontes orçamentárias:

2.2. Serão selecionados 20 (vinte) projetos de produção de curta e
longa-metragem, com recursos do apoio cultural-financeiro distribuído
conforme as modalidades dos projetos, a seguir:

7.1.
III - Dirigentes da empresa proponente que sejam servidores da Secult/
PI e Ancine, ou pessoas que possuam relações de parentesco com
estes até o 2º grau, com exceção dos servidores que se encontram
aposentados (inativos).

9.10. Os projetos de Curta-metragem Documentário que obtiverem as
04 (quatro) maiores notas serão os contemplados, os dois seguintes
aos contemplados serão os 1° e 2° suplentes, respectivamente.

9.11. Os projetos de Curta-metragem Ficção ou Animação que obtiverem
as 04 (quatro) maiores notas serão os contemplados, os dois seguintes
aos contemplados serão os 1° e 2° suplentes, respectivamente.

9.22. Os projetos de Longa-metragem Ficção, Animação, Documentário,
Documentário Histórico que obtiverem a maior nota serão os
contemplados, os dois seguintes aos contemplados serão os 1° e 2°
suplentes, respectivamente.

9.23. A Secretaria de Estado de Cultura do Piauí – Secult publicará no
site www.cultura.pi.gov.br, os selecionados no item 9.18.

16.1.A Pessoa Física ou Jurídica contemplada deverá utilizar no
processo de produção do filme, ao menos 70% (setenta por cento) de
artistas e técnicos domiciliados no Piauí, com apresentação dos
comprovantes de residência na assinatura do Contrato.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DE CULTURA
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Anexo I – Alínea q
q) Tanto o Diretor quanto o Roteirista deverão comprovar residência
no Estado do Piauí há pelo menos 02 (dois) ano, a contar da data de
publicação do Edital no Diário Oficial do Estado do Piauí. Esta
comprovação deverá ser feita mediante apresentação, no ato de
inscrição, de dois comprovantes de residência com titularidade dos
postulantes, sendo 01 (um) de dois anos atrás e outro atualizado.

r) As funções descritas na letra l devem ser exercidas por, no mínimo,
dois profissionais distintos. Não serão aceitos projetos nos quais
conste apenas um profissional na equipe básica.

Lê se agora:

2.1. Os projetos de formação profissional e produção de curtas e longas-
metragens selecionados por meio deste Edital receberão da Secretária
de Estado de Cultura do Piauí – Secult e da Agência Nacional do
Cinema (Ancine), através do FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL
(FSA), o aporte financeiro no valor total de R$ 6.000.000,00 (seis milhões
de reais) oriundos das seguintes fontes orçamentárias:

2.2.Serão selecionados 20 (vinte) projetos de produção de curta e longa-
metragem e Ações de Capacitação, com recursos do apoio cultural-
financeiro distribuído conforme as modalidades dos projetos, a seguir:

7.1.
III - Dirigentes de empresa pessoa jurídica e pessoa física proponente
que sejam servidores da Secult/PI e Ancine, ou pessoas que possuam
relações de parentesco com estes até o 2º grau, com exceção dos
servidores que se encontram aposentados (inativos).

9.10. Os projetos de Curta-metragem Documentário que obtiverem as
05 (cinco) maiores notas serão os contemplados, os dois seguintes
aos contemplados serão os 1° e 2° suplentes, respectivamente.

9.11. Os projetos de Curta-metragem Ficção ou Animação que obtiverem
as 05 (cinco) maiores notas serão os contemplados, os dois seguintes
aos contemplados serão os 1° e 2° suplentes, respectivamente.

9.22. Os projetos de Longa-metragem Ficção, Animação, Documentário,
Documentário Histórico que obtiverem as maiores notas serão os
contemplados, os dois seguintes aos contemplados serão os 1° e 2°
suplentes, respectivamente.

9.23. A Secretaria de Estado de Cultura do Piauí – Secult publicará no
site www.cultura.pi.gov.br, os selecionados no item 9.22.

16.1. A Pessoa Física ou Jurídica contemplada deverá utilizar no
processo de produção do filme, ao menos 50% (setenta por cento) de
artistas e técnicos domiciliados no Piauí, com apresentação dos
comprovantes de residência na assinatura do Contrato.

q) O Roteirista do filme poderá ser de qualquer Estado do Brasil, o
roteiro deverá abordar tema exclusivamente piauiense. O Diretor do
filme deverá ser piauiense e comprovar residência no Estado do Piauí
há pelo menos 02 (dois) ano, a contar da data de publicação do Edital
no Diário Oficial do Estado do Piauí. Esta comprovação deverá ser
feita mediante apresentação, no ato de inscrição, de dois comprovantes
de residência com titularidade dos postulantes, sendo 01 (um) de dois
anos atrás e outro atualizado.

r) As funções descritas na letra q devem ser exercidas por, no mínimo,
dois profissionais distintos. Não serão aceitos projetos nos quais
conste apenas um profissional na equipe básica.

5. Ficam preservados os demais itens integrantes do XIII Edital Ceará
de Cinema e Vídeo 2016.

Teresina - PI, 16 de outubro de 2017

Fabio Nuñez Novo
Secretário da Cultura

EDITAL DE CHAMAMENT O PÚBLICO Nº 05/2017
28ª FEIRA NACIONAL   DE ARTESANATO- 2017

A Secretaria de Estado da Cultura, por intermédio da Superintendência
de Desenvolvimento do Artesanato Piauiense- SUDARPI, torna
público   a  28ª Feira Nacional de Artesanato.

1. DO OBJETIVO DA SELEÇÃO PÚBLICA
1.1 O presente edital tem por objetivo promover um concurso que será
aberto e dirigido a todos os interessados da classe artística/ artesãos
cadastrados ou não na SUDARPI, tendo por objetivo a premiação de
obras artísticas de cada autor.
2. DO OBJETIVO DA SELEÇÃO PÚBLICA
1.1 O presente edital tem por objetivo selecionar artesãos e
trabalhadores manuais, com suas respectivas produções, para
ocupação de um espaço coletivo de 27 m², para a divulgação e
comercialização de produtos artesanais do Estado do Piauí na em 05 a
10 de dezembro 2017 – Local: Pavilhão da Expominas - Minas Gerais,
no horário de 10 às 22 h.
1.2 Os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de
passagens, traslados, hospedagem e alimentação durante todo o
evento.
3. DAS OPORTUNIDADES
2.1 Serão disponibilizadas para este edital 10 oportunidades, das quais:
      - 08 para artesãos; e
      - 02 para trabalhadores manuais.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1   Poderão participar da seleção:
I –  artesão/trabalhador manual individual que:
a. Seja maior de 16 anos.
b. Esteja cadastrado no Sistema de Informações Cadastrais do
Artesanato Brasileiro (SICAB), com Carteira Nacional dentro do prazo
de validade; e
c. Tenha disponibilidade e condições físicas para viajar e realizar
a comercialização dos seus produtos durante o evento;

II – Entidades representativas (associações, cooperativas etc.) que:
a. Tenham sido legalmente constituídas; e
b. Estejam cadastradas no Sistema de Informações Cadastrais do
Artesanato Brasileiro (SICAB);
III – Artesão/trabalhador manual microempreendedor individual (MEI)
que:
Esteja cadastrado no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato
Brasileiro (SICAB); e
a. Tenha disponibilidade e condições físicas para viajar e realizar a
comercialização dos seus produtos durante o evento.
b. Caso venha a ser selecionado, o artesão/trabalhador manual maior
de 16 e menor de 18 anos que não for emancipado deverá, no ato da
entrega das peças, apresentar Autorização para Viagem Nacional de
Adolescente (Anexo II), firmada pelo seu responsável legal, ou dar
procuração, que deverá ser lavrada em Cartório, nomeando quem
realizará em seu nome a comercialização.
c. O artesão/trabalhador manual que tenha sido selecionado, mas não
tenha condições de comparecer ao evento, deverá apresentar
procuração indicando quem comercializará seus produtos, não havendo
necessidade de lavrar em Cartório (Modelo de Procuração, Anexo III).
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1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 O interessado em participar da seleção deverá preencher o
formulário de inscrição (Anexo I) e apresentar os seguintes
documentos:
I – Artesão/trabalhador manual individual:
· Cópia de documento de identificação oficial e do CPF;
· Cópia da Carteira do SICAB ou, na falta justificada, fornecimento do
nº de inscrição;
· 3 (três) fotos por peça artesanal, de diferentes ângulos, na forma
impressa, em CD/DVD, ou arquivo de imagem enviado por meio
eletrônico; e
· Comprovante de residência recente (dos últimos três meses).
II – Entidades representativas (associações, cooperativas etc.):
· Certidão de CNPJ;
· Cópia do estatuto;
· Cópia da ata de constituição da diretoria;
· Relação dos artesãos ou trabalhadores manuais que serão
beneficiados, que deverão estar com suas respectivas carteiras dentro
do prazo de validade, com os respectivos nos de cadastro no SICAB;
· 3 (três) fotos por peça artesanal, de diferentes ângulos, na forma
impressa, em CD/DVD, ou arquivo de imagem enviado por meio
eletrônico; e
· Comprovante de endereço (dos últimos três meses).
III – Artesão/trabalhador manual microempreendedor individual (MEI):
· Certidão de CNPJ;
· Cópia do Contrato Social;
· Cópia da Carteira do SICAB ou, na falta justificada, fornecimento do
nº de inscrição; e
· 3 (três) fotos por peça artesanal, de diferentes ângulos, na forma
impressa, em CD/DVD, ou arquivo de imagem enviado por meio
eletrônico.
1.2 As inscrições serão realizadas no período de 23 de outubro a 3 de
novembro de 2017,das seguintes formas:
1.2.1 Presencialmente, na rua Paissandu, 1276 - Centro CEP: 64001-120
- Teresina-PI de segunda a sexta, das 8:00  às 13:00 horas;
1.2.2 pelos Correios, via SEDEX, com aviso de recebimento (AR),
devendo a correspondência ser postada dentro do prazo estabelecido
no item 4.2, e conterá a ficha de inscrição e os documentos exigidos em
envelope individual lacrado e externamente identificado com:
- Remetente: Nome completo do interessado
                      [ENDEREÇO]
- Destinatário: Programa de Desenvolvimento do Artesanato Piauiense-
PRODART
                        [NOME DO EVENTO/Nº DO EDITAL]
                        [ENDEREÇO]
1.2.3 por e-mail, com envio da ficha de inscrição e dos documentos
exigidos para o endereço prodarte@prodarte.pi.gov.br, das 0h do dia
23 de outubro de 2017 até as 23h59 de 3 de novembro de 2017, com o
seguinte assunto: 28ª FEIRA NACIONAL DE  ARTESANATO, EDITAL
Nº 05 e no corpo do e-mail informar nome completo do interessado.

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E PRAZOS PARA RECURSO
2.1 Após o período de inscrições, conforme o cronograma previsto
no item 7, terá início o processo de seleção, que será realizado por
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3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E PRAZOS PARA RECURSO 
3.1 Após o período de inscriçõ es, conforme o cronograma previsto no item 7, terá início o 
processo de seleção, que será realizado por equipe té cnica responsável encarregada de avaliar as 
fotos dos produtos artesanais, bem como os dados constantes no formulário de inscrição e 
documentos solicitados, de acordo com os seguintes crité rios: 
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1.1 Durante o processo de análise e avaliação dos critérios, a equipe
técnica de seleção poderá
recomendar adequações ou solicitar comprovação oficial de
informações fornecidas pelos participantes.

equipe técnica responsável encarregada de avaliar as fotos dos
produtos artesanais, bem como os dados constantes no formulário de
inscrição e documentos solicitados, de acordo com os seguintes
critérios:

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E PRAZOS PARA RECURSO
3.1 Após o período de inscrições, conforme o cronograma previsto
no item 7, terá início o processo de seleção, que será realizado por
equipe técnica responsável encarregada de avaliar as fotos dos
produtos artesanais, bem como os dados constantes no formulário de
inscrição e documentos solicitados, de acordo com os seguintes
critérios:
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4. DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO 
6.1 A vigência do processo seletivo é  a partir da publicação deste Edital até  o final da Feira. 
 
5. CRONOGRAMA 
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3.3   No dia 8 de novembro de 2017 será divulgada a lista provisória
contendo os nomes dos interessados selecionados, por ordem de
classificação.
3.4. Os participantes poderão apresentar recursos no período de 23 de
outubro a 03 de novembro de 2017, por meio de qualquer das formas
estabelecidas no item 4.2 deste Edital
3.5  No dia 10 de novembro de 2017 será divulgada a lista definitiva
contendo os nomes dos interessados selecionados, por ordem de
classificação.
3.6 Caso o número de interessados selecionados não atinja o número
de oportunidades oferecidas, ficará a critério da Coordenação Estadual
a seleção de outros artesãos ou trabalhadores manuais, que deverão
atender ao estabelecido no item 3.1, até ser atingido o quantitativo de
oportunidades disponibilizado no item 2.1 neste Edital.
5.7 No caso da impossibilidade de comparecimento ou ausência de
confirmação da participação, o candidato selecionado será
automaticamente considerado desistente e o candidato que se
classificou na sequência da ordem de pontuação será convocado como
substituto da vaga.
5.8 Em caso de empate, obterá melhor colocação quem tiver maior
pontuação nos seguintes quesitos, nesta ordem:
1) Tradição (item de avaliação nº 4);
2) Referência à cultura popular (item de avaliação nº 1).
3) Produto associado à cultura local (item de avaliação nº 9);
5.9 Caso nenhum dos critérios acima elencados seja capaz de promover
o desempate, será considerado como critério final de desempate a
idade do participante, dando-se preferência ao mais idoso.
5.10 Os resultados de cada etapa de seleção serão publicados no Diário
Oficial do ESTADO DO PIAUÍ e na página eletrônica da Secretaria de
Cultura.

2. DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO
6.1 A vigência do processo seletivo é a partir da publicação deste
Edital até o final da Feira.

3. CRONOGRAMA

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 As peças produzidas, nas quantidades específicas que forem
definidas pelo Coordenador Estadual levando em consideração o
tamanho do estande, deverão ser embaladas, etiquetadas (conforme
modelo anexo X) e entregues, apropriadamente, pelos artesãos ou
grupos produtivos, juntamente com notas fiscais, Termo de
Compromisso (Anexos IV a VII) e Declaração de Cessão de Direito de
Uso de Imagem (Anexo VIII) devidamente preenchidos e assinados,
de 05/12 a 10/12 de 2017 em local informado no PRODART, quando do
ato de divulgação das peças selecionadas.
6.2  As  peças que exigirem certificação por órgão ou entidade pública
deverão ser acompanhadas do respectivo certificado, de acordo com
o previsto na legislação aplicável.
6.3  Não  serão aceitas peças após o prazo acima estabelecido.
6.4 O artesão ou trabalhador manual selecionado que for associado a
entidade também selecionada deverá optar por uma das formas de
comercialização (individual ou associada).
6.5 A embalagem e o acondicionamento contra choque devem estar
adequados à natureza das peças de forma a lhes garantir segurança,
evitando danos no manuseio e transporte.
6.6  No caso de acondicionamento de produtos frágeis para transporte
rodoviário sugere-se a utilização de lascas de poliestireno expandido,
espuma de poliestireno, bolhas de plástico ou papel picado. É
recomendada uma espessura mínima de acondicionamento de 50 mm e
invólucro externo resistente como o papelão de fibra corrugado, com
papel pardo externo de boa qualidade. Para fechamento, utilizar fita
adesiva de 50 mm formando um “H” na parte de cima e de baixo e barbante
pelo comprimento e largura da embalagem, se esta tiver mais de 10Kg.
6.7 É de responsabilidade do artesão ou grupo produtivo a conferência
da qualidade e integridade das peças que deverão ser entregues em
local a ser estabelecido e divulgado.
6.8 O ônus dos custos de produção, embalagem, acondicionamento,
remessa, impostos e seguro das peças recebidas nos espaços do projeto
ficará a cargo do artesão ou grupo produtivo.
6.9 As peças não comercializadas deverão ser recolhidas pelo artesão,
grupo produtivo, núcleo, associação ou cooperativa até o dia 16 de
dezembro de 2017 segundo orientação de logística.
6.10 As situações não previstas neste instrumento serão resolvidas
pela Coordenação Estadual.
6.11 A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e
condições previstos neste Edital.
6.12 Os recursos, impugnações e demais solicitações deverão ser realizadas
por meio de qualquer das formas estabelecidas no item 4.2 deste Edital.
6.13  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital em caso de
identificação de alguma irregularidade, devendo protocolar o pedido até
5 (cinco) dias úteis após a publicação do edital, devendo a coordenação
estadual julgar e responde à impugnação em até 3 (três) dias úteis.

Teresina, 13 de outubro de  2017.

FÁBIO NÚÑEZ NOVO
Secretário de Estado de Cultura do Piauí

Francisco Jordão Costa Silva
SUPERITENDENTE DA SUDARPI
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