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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
E PREVIDÊNCIA DO PIAUÍ - SEADPREV/PI

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionadas para compor
a Equipe De Apoio:

PORTARIA GAB SEADPREV. Nº 71/2021
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE
PREGOEIRO(A) E EQUIPE DEAPOIO PARA
A CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO,
SOB A FORMA ELETRÔNICA, DEFINE
ATRIBUIÇÕES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O(a) SECRETÁRIO(A) ESTADUAL DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ,
inscrita no CNPJ sob o nº 06.553.481/0003-00, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas e,
CONSIDERANDO o disposto no caput e inciso XXI, do art.
37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal
e institui normas para Licitações e Contratos da Administração Pública
e dá outras providências, e, ainda, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, modalidade de licitação denominada Pregão, para aquisição
de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 7.482, de 18 de janeiro
de 2021, que Regulamenta a licitação na modalidade pregão, na forma
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços
comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre
o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da Administração Pública
do Estado do Piaui.
CONSIDERANDO a Portaria GAB.SEADPREV nº 37, de 04
de março de 2021, publicada no DOE/PI nº 48, de 10 de março de 2021,
que designa a equipe de Pregoeiros e equipe de apoio para
desenvolvimento de procedimentos licitatórios na modalidade
Pregão, no âmbito da Superintendência de Licitações e Contratos e
Diretoria de Licitações da SEADPREV
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o Servidor FRANCISCO DAS CHAGAS
LIMA DA SILVA, matrícula funcional Nº 001.597-X, como Pregoeiro
do procedimento licitatório registrado no sistema SEI sob nº
00002.001592/2019-85, na modalidade PREGÃO, soba forma
ELETRÔNICA, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA A
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA
PARAA ÁREA DE APOIO À GESTÃO ESTRATÉGICA, PROCESSOS,
PORTFÓLIO, PROGRAMAS E PROJETOS COM OBJETIVO DE
APRIMORAR A GESTÃO INTEGRADA E A GOVERNANÇA, COM
O USO DE PLATAFORMA DE APOIO À GESTÃO.

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, matrícula nº 000555-0
SELMA MARIA MENEZES LIMA, matrícula nº 000762-5;
Art. 3º São atribuições do(a) Pregoeiro(a), nos termos do art.
17 da Lei Estadual nº 7.482, de 18 de janeiro de 2021:
I – conduzir a sessão pública;
II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos
de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses
documentos;
III - verificar a conformidade da proposta em relação aos
requisitos estabelecidos no edital;
IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances;
V - verificar e julgar as condições de habilitação;
VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;
VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los
à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
VIII - indicar o vencedor do certame;
IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade
competente e propor a sua homologação.
Parágrafo único. O pregoeiro poderá solicitar manifestação
técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da
entidade, a fim de subsidiar sua decisão.
Art. 4º A Equipe de Apoio deve auxiliar o pregoeiro nas etapas
do processo licitatório, conforme as atribuições definidas no art. 18
da Lei Estadual nº 7.482, de 18 de janeiro de 2021.
Art. 5º A autorização para abertura de processo licitatório e
homologação da licitação caberá ao Secretário(a) de Administração
e Previdência do Estado do Piauí – SEADPREV/PI.
Art. 6º Fica revogada a Portaria nº 145/2020 de 10 de novembro
de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Piauí nº 211 do dia
11 de novembro de 2020.
Art. 7º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Teresina (PI), 22 de Abril de 2021.
ARIANE SÍDIA BENIGNO SILVA FELIPE
Secretário(a) de Estado de Administração e Previdência do Piauí –
SEADPREV/PI
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ESPERANTINA

Piauí

Teve início dia(22), as obras de revitalização da praça
Diógenes Rebelo que fica no centro de Esperantina.
A prefeitura através da Secretaria de Infraestrutura
está realizando os serviços que vão melhorar a
estrutura do local. A praça vai ganhar novos canteiros, novas mudas de plantas, reforma dos bancos e
dos pergolados, melhoria da iluminação e também o
prédio da biblioteca será todo reformado.

JORNAL MEIO NORTE - TERESINA (PI), SAB/DOM, 24 E 25 de abril de 2021

MODERNO
Centro de Referência Médica, o novo hospital, vai atender pacientes
da macrorregião do Vale do Guaribas e deve ficar pronto em 2022

Novo hospital de Picos poderá
atender 500 mil pessoas
O deputado estadual
Pablo Santos e o presidente da Fundação Estatal
Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), Ítalo
Rodrigues, visitaram na
sexta-feira (23) as obras
do novo hospital de Picos.
A unidade de saúde, que
contará com 152 leitos de
internação, terá investimento R$ 29.495.354,79.
A previsão de entrega é
para o ano de 2022.
A obra está em fase de
conclusão da estrutura
metálica e concretagens
das lajes. Serão mais de
11 mil metros de área
construída com recursos
do Tesouro Estadual e do
Ministério da Saúde.
O novo hospital será
moderno e terá dez leitos
de UTI pediátrica, dez leitos de UTI adulto, cinco
salas de cirurgia de alta
complexidade, central de
processamento de resíduos, quatro salas de par-

A obra está em
fase de conclusão
da estrutura metálica e concretagens das lajes

PARNAIBA
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) realiza
uma série de investimentos na saúde de Parnaíba
para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. A
cidade conta com três hospitais exclusivos para o
atendimento de pacientes acometidos pela doença.
Os moradores do município e das demais cidades
da Planície Litorânea contam com 79 leitos clínicos e 27 de UTIs instaladas no Hospital Estadual
Dirceu Arcoverde (Heda), que desde o início da pandemia é o centro de referência no combate à doença na região.

PABLO SANTOS e Ítalo Rodrigues fizeram visita técnica às obras
to normal, auditório com
150 lugares, refeitório e
biblioteca, além de servir
como
hospital-escola
para os alunos do curso
de medicina da Universidade Federal do Piauí,
Campus de Picos.
Depois de concluído,
a nova unidade de saúde
conhecida como Centro
de Referência Médica vai
atender pacientes da
macrorregião do Vale do
Guaribas . “É uma obra
moderna, que atenderá

cerca de 500 mil pessoas, de 60 municípios
piauienses” destaca Ítalo
Rodrigues.
O deputado Pablo Santos destaca a importância
da obra para a saúde da
região. “Além do atendimento à população, a unidade servirá também
como um hospital-escola
de média e alta complexidade” destaca Pablo Santos. “O estado investirá
fortemente para que seja
um centro de alta comple-

xidade. Também iremos
adquirir novos equipamentos que viabilizarão o
funcionamento adequado
do hospital. Esta unidade
de saúde é o sonho do
município e vai ser muito
importante para suprir a
demanda da população,
que é grande, pois atende
toda a região do Vale do
Guaribas. O novo atenderá
cerca de meio milhão de
pessoas, de 60 municípios
piauienses”, disse o secretário Florentino Neto.

PIRIPIRI

Idosos de 70 a 79 anos são vacinados
A Secretaria de Saúde
Municipal de Piripiri (SESAM) realizou na manhã
de quinta-feira, 22, mais
uma etapa de vacinação
contra Covid-19 em Piripiri, em sistema de drive
thru para público de 70 a
79 anos. Para o secretário
de saúde do município,
Gabriel Mauriz, a expectativa é de que seriam vaci-

suacidade

nados mais de 1.800 idosos na semana. “Tranquilizamos a todos os idosos
de 70 a 79 anos, que não
receberam a vacina, que
já mandamos a solicitação para Sesapi e aguardamos a resposta. O nosso trabalho é árduo e o
nosso compromisso para
cuidar da saúde dos piripirienses é diário”, afir-

mou o secretário.
A Secretaria as Saúde
Municipal (SESAM) em
Piripiri está vacinando,
também, pela segunda
semana, idosos de 65 a
69 anos nas Unidades
Básicas de Saúde do PSF
do município. Na terça
(20), vários idosos foram
vacinados nos bairros
Petecas e Crioli, zona les-

te da cidade. Na zona
rural, a vacinação também aconteceu a vacinação da 1ª dose da vacina
com os idosos também de
65 a 69 anos. Até sexta,
dia 23, a vacinação acontece em postos de saúde
nas zonas Urbana e Rural.
Já foram vacinadas até o
momento 9.562 pessoas
em Piripiri.

LUIS CORREIA
Dando continuidade ao acompanhamento do trabalho das secretarias, a prefeita de Luís Correia, Maninha Fontenele, visitou o lixão e se reuniu com moradores locais; com o gerente de obras, Carlos Henrique; a gerente de Meio Ambiente, Liliane Souza;
além dos diretores de Vigilância em Saúde. A preocupação da Prefeitura de Luís Correia é solucionar a
problemática da coleta de lixo e a destinação final
desses resíduos.

LUIS CORREIA 2
No local, a prefeita destacou a necessidade de mais
fiscalização e orientou os moradores sobre os riscos
dos incêndios no lixão. Na oportunidade, também foi
discutida a implantação de uma cooperativa de reciclagem, criando ações voltadas para a economia solidária com a geração de emprego e renda, proporcionando transformação social e resgate da cidadania, e
contribuindo para a sustentabilidade.

VISITA TÉCNICA

Prefeitura e moradores discutem projetos
Na terça-feira (20),
moradores das comunidades Sobradinho, Carnaubal e Apicum receberam a
visita dos representantes
do Departamento de
Meio Ambiente, Liliana
Souza e Airton Siqueira,
acompanhados do diretor
da Vigilância Sanitária,
Manoel Neto, e da assessoria da Secretaria de
Administração.
A visita técnica teve o
objetivo de mapear as
áreas para implantação
de projetos produtivos,
além de traçar estratégias
para melhorias locais.
“Estamos em contato
direto com as comunidades para garantir que
todas as ações implantadas nas localidades estejam alinhadas com as
necessidades dos moradores, que são os agentes
multiplicadores locais”,
explica a gerente de Meio
Ambiente, Liliana Souza.
De acordo com a gestora, o Departamento de
Meio Ambiente conta com
total apoio da prefeita
Maninha Fontenele e vem
atuando por meio de uma
gestão
compartilhada,
buscando, por meio de diá-

logos e construções coletivas, fomentar ações que

proporcionem melhorias
na qualidade de vida dos

moradores, alinhados com
a preservação ambiental.

CAMPO MAIOR
Prefeitura de Campo Maior, por meio da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, realizou a primeira de
uma série de palestras educativas para alunos da
rede pública e privada de ensino. O objetivo é despertar a consciência crítica e os cuidados com as
questões ambientais. O programa de educação
ambiental da Secretaria envolve educadores e alunos que são os multiplicadores da informação para
a comunidade, promovendo assim a mudança de
comportamento tido como nocivo para o ambiente
e para a sociedade.

FÓRUM
O Fórum Estadual de Gestores Municipais de Juventude será realizado na segunda (26) e terça-feira (27).
Este ano o evento será online por conta da pandemia
da Covid-19 e os participantes serão agrupados em
dois blocos para um melhor aproveitamento das discussões suscitadas pela Coordenadoria Estadual da
Juventude (Cojuv). Participam secretários e assessores de Juventude de 65 municípios piauienses.

JUVENTUDE
Dentre os temas do evento estão a Conferência
Estadual de Juventude cuja previsão de ser realizada é o segundo semestre deste ano; a criação e reativação dos conselhos municipais de juventude; a
construção e execução dos planos municipais de
juventude; e a situação do jovem piauiense em
meio à pandemia do novo coronavírus. As inscrições
dos gestores para o evento encerram nesta quintafeira (22). Este trabalho de mobilização foi realizado pelos técnicos do órgão que entraram em contato direto com as prefeituras.
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ESTADO DO PIAUI / (9) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Pregoeiro

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA

Resumo da licitação

REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de serviços especializados para implantação, treinamento e operação assistida para a
área de apoio à gestão estratégica, processos, portfólio, programas e projetos com objetivo de aprimorar a gestão integrada e a
governança, como uso de plataforma de apoio à gestão, segundo os quantitativos e as especificações técnicas constantes neste
Termo de Referência;
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