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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELLA - DIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 01, DE 18 DE JANEIRO DE 2021.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL INFANTIL LUCÍDIO
PORTELLA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o
Decreto Nº 18.239 de 06/05/2019, publicado no DOE/PI Nº 83, p. 18
(com efeitos retroativos a 07/07/2020), e com base na Lei Federal nº
8.666/93, de 21/06/1993 (com suas alterações posteriores), no
Estadual Decreto Nº 11.346, de 30/03/2004; e na Lei Federal Nº
10.520, de 17/07/2002,

RESOLVE:

Art. 1 – Revogar a PORTARIA Nº 22, DE 10 DE SETEMBRO DE
2019 para alterar a composição da COMISSÃO DE LICITAÇÕES
do Hospital Infantil Lucídio Portella, que tem mandado de dois (2)
anos:

 I  - JACYLENNE COELHO BEZERRA FORTES - matrícula nº
339544-8 (Presidente);

II -  ÂNGELO BORGES PESSOA RIOS - matrícula nº 023955-X
(Membro);

III – SOLANGE MARIA FERNANDES DA SILVA – matrícula
nº 813808-7 (membro);

IV - NERINA DE ARAÚJO ANDRADE - matrícula nº 806526-
8 (Membro).

Parágrafo Único – os membros referidos neste artigo, nos
incisos I e II, ficam de igual forma, designados como
PREGOEIROS da Comissão de Licitação deste Hospital.

Art. II – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dr. Vinicius Pontes do Nascimento
Diretor Geral

Of. 002

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
COMISSÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO POR RESULTADOS - CGFR

RESOLUÇÃO CGFR Nº 002/2021, DE 18 DE JANEIRO DE 2021

Estabelece parâmetros para elaboração de
extratos de licitação e contratos
administrativos a fim de serem publicados na
imprensa oficial

A COMISSÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO POR
RESULTADOS – CGFR, em observância às disposições contidas no
art. 2º, I e VI, e art. 8º, do Decreto nº 14.637, de 22 de novembro de
2011;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 28, de
09 de junho de 2003 e alterações posteriores;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 17.084, de 03 de
abril de 2017;

CONSIDERANDO o Decreto nº 18.142, de 28 de fevereiro de
2019, que estabelece o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) como
sistema oficial para a gestão de documentos e processos
administrativos no âmbito dos órgãos da Administração Direta e
Indireta do Estado do Piauí;

CONSIDERANDO a Resolução CGFR 003/2020, publicada
em 10.12.2020, que dispõe sobre a instrução e fluxo processual das
contratações do estado;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar as
publicações oficiais relativas aos avisos de licitação lançados pela
Administração Estadual e extratos de contratos celebrados, visando
ao cumprimento do art. 21, parágrafo 1º e do art. 61, parágrafo único,
da Lei Federal nº 8.666/1993;

CONSIDERANDO a importância de disponibilizar à
sociedade informações úteis, tempestivas e relevantes para o
acompanhamento da gestão pública; e
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RESOLVE:
Art. 1º Esta Resolução estabelece parâmetros para elaboração

de avisos de licitação, de extratos de contratos administrativos bem
como de seus respectivos aditamentos, celebrados por órgãos e
entidades do Poder Executivo estadual para fins de publicação na
imprensa oficial, em obediência à Lei Federal nº 8.666/93, especialmente
seu art. 21, parágrafo 1º e art. 61, parágrafo único.

Art. 2º A divulgação de resumos de editais de licitação,
elaborados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual
deve conter os elementos essenciais à identificação do processo
licitatório, tais como: data de abertura e entrega das propostas, do
objeto, dos valores, da modalidade de licitação, da classificação
orçamentária e demais informações pertinentes.

Art. 3º São requisitos indispensáveis às publicações de
avisos de licitações:

I – Número da Licitação
II – Número do processo SEI;
III – Modalidade de licitação escolhida em

conformidade com a lei;
IV – Tipo de licitação;
V – Identificação do Licitante: nome do órgão/

entidade pública estadual;
VI – Resumo do objeto de licitação;
VII – Local em que os interessados poderão ter

acesso ao texto integral do edital;
VIII – Data de abertura e entrega das

propostas;
IX – Valor global estimado;
X – Dotação orçamentária;
XI – Fonte de recursos;
XII –Natureza da Despesa; e
XIII – Nº Nota de Reserva no SIAFE.

Parágrafo Único. Nas licitações realizadas por meio de sistema de
registro de preços é dispensável a emissão da Nota de Reserva,
devendo esta ser emitida no processo de contratação.

Art. 4º Fica instituído o modelo de extrato, para fins de
publicação na imprensa oficial, aplicável aos avisos de licitação
elaborados pelos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo
estadual, na forma do Anexo I desta Resolução.

Art. 5º São requisitos indispensáveis às publicações de
extratos de contratos:

I – Número do Contrato
II – Número do processo SEI
III – Número Automático de cadastro do contrato

no SIAFE-PI
IV – Modalidade de licitação escolhida em

conformidade com a lei, caso não se trate de
contratação direta;

V – Fundamento legal da contratação: em caso de
dispensa ou inexigibilidade de licitação, deve ser
explicitado o dispositivo legal e o diploma
normativo aplicável ao caso;

VI – Identificação do Contratante: nome do órgão/
entidade pública estadual e codificação da UG no
Siafe;

VII – Identificação do Contratado: nome da pessoa
física, acompanhado do número do respectivo CPF
ou pessoa jurídica, com indicação da firma ou
denominação social e respectivo número de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – CNPJ;

VIII – Objeto da contratação;
IX – Prazo de vigência;
X – Prazo de execução;
XI – Data da assinatura do contrato;
XII –Valor global do contrato;
XIII – Dotação orçamentária;
XIV – Fonte de recursos;
XV –Natureza da Despesa;
XVI – Número da Nota de Reserva no SIAFE;
XVII – Número da Nota Patrimonial no SIAFE;

e
XVIII – Signatários do contrato.

Art. 6º Fica instituído o modelo de extrato, para fins de
publicação na imprensa oficial, aplicável aos contratos administrativos
e aos respectivos aditamentos celebrados pelos órgãos e entidades
integrantes do Poder Executivo estadual, na forma do Anexo II desta
Resolução.

§ 1º A publicação de extratos de contratos administrativos,
bem como dos respectivos aditamentos, celebrados pelos órgãos e
entidades do Poder Executivo estadual deve conter os elementos
essenciais à identificação do processo licitatório, das partes, do objeto,
dos valores, dos prazos, da classificação orçamentária e demais
informações pertinentes.

§ 2º O órgão ou entidade responsável pela contratação deve
tomar todas as providências necessárias para que o extrato do contrato
seja publicado na imprensa oficial até o quinto dia útil do mês seguinte
àquele em que ocorreu a assinatura do instrumento.

Art. 7º São requisitos indispensáveis às publicações de
extratos de ratificação de contratações diretas:
I – Número da dispensa ou inexigibilidade
II- Número do processo SEI;
III – Número Automático de cadastro do contrato no SIAFE-PI
IV – Fundamentação legal da contratação direta;
V - Identificação do Contratante: nome do órgão/entidade pública
estadual e codificação da UG no Siafe;
VI - Identificação do Contratado: nome da pessoa física, acompanhado
do número do respectivo CPF ou pessoa jurídica, com indicação da
firma ou denominação social e respectivo número de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
VII - Objeto da contratação;
VIII - Prazo de vigência;
IX – Prazo de execução;
X - Valor global da contratação direta;
XI - Dotação orçamentária;
XII - Fonte de recursos;
XIII – Natureza da Despesa;
XIV - Número da Nota de Reserva no SIAFE; e
XV - Número da Nota Patrimonial no SIAFE;
Parágrafo Único. É dispensável a publicação do ato administrativo
que autoriza a contratação direta cujos os valores não ultrapassem
aqueles fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/93.

Art. 8º Fica instituído o modelo de extrato, para fins de
publicação na imprensa oficial, aplicável aos termos de ratificação de
contratações diretas celebrados pelos órgãos e entidades integrantes
do Poder Executivo estadual, na forma do Anexo III desta Resolução.

Art. 9º Previamente à emissão da Nota de Reserva, o órgão
ou entidade contratante deve realizar o cadastro da contratação no
SIAFE-PI, informando o status “a contratar ou a licitar” de forma a
gerar o número automático que deve ser informado na nota de reserva
quando da sua emissão.

Parágrafo único. Ainda que o processo esteja em trâmite de
contratação, fase de licitação interna ou externa, deverá o mesmo ser,
previamente, cadastrado no SIAFE, na aba “Contratos”, gerando o
número automático que identificará a contratação.

Art. 10º Para as contratações que não gerem um termo
contratual, a data de publicação a ser informada no SIAFE-PI será a
mesma do ato administrativo que autoriza ou ratifica a contratação.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Teresina, 18 de janeiro de 2021

Rafael Tajra Fonteles (Presidente)
Secretário da Fazenda

Ariane Sídia Benigno Silva Felipe
Secretário de Administração e Previdência

Rejane Tavares da Silva
Secretária de Planejamento

Osmar Ribeiro de Almeida Júnior
Secretária de Governo

Márcio Rodrigo de Araújo Souza
Controlador Geral do Estado

Plínio Clêrton Filho
Procurador Geral do Estado


