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EDITAL PARA DISPENSA PÚBLICA Nº 023/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0.002.709/2019 

 

O Estado do Piauí, por intermédio da FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES - FEPISERH, com fundamento da Lei Federal n° 8.666/1993, torna público que se 

realizará no Auditório do Hospital Getúlio Vargas, situado à Av. Frei Serafim, nº 2352, Centro, 

Teresina/PI, a DISPENSA PÚBLICA Nº 023/2019, nas condições estabelecidas pelo presente Edital, 

ressaltando que todas as partes deste instrumento são complementares entre si, de tal modo que 

qualquer detalhe que se mencione em uma delas considerar-se-á especificado e válido para todas as 

demais. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A DISPENSA PÚBLICA nº 023/2019 tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

CONSUMO (MEDICAMENTOS PADRONIZADOS) em caráter de urgência, conforme o ANEXO I. 

 

INFORMO QUE DEVIDO A URGENCIA, APÓS SER DECLARADO O VENCEDOR PARA O 

ITEM, AS EMPRESAS RECEBERÃO O CRONOGRAMA E TERÃO NO MAXIMO CINCO DIAS 

CORRIDOS PARA ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO. 

 

As empresas interessadas deverão entregar um ÚNICO ENVELOPE lacrado contendo a PROPOSTA E 

DOCUMENTAÇÃO no Auditório do Hospital Getúlio Vargas, situado à Av. Frei Serafim, nº 2352, 

Centro, Teresina/PI, NO DIA 11/06/2019 (TERÇA-FEIRA) ÀS 09:00 (NOVE HORAS). 

 

ENVELOPE 

01: 

 

PREÇOS E DESCRIÇÃO TÉCNICA 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – FEPISERH 

DISPENSA PÚBLICA 023/2019, PROCESSO Nº 0.002.709/2019 

No envelope deverá conter a proposta e a documentação abaixo citada: 

Nº CERTIDÕES 

01 CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO NEGATIVA 

02 

 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS 

TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAIO 

03 ANVISA: AUTORIZAÇÃO E CADASTRO 

04 CERTIDAO DE REGULARIDADE DO FGTS 

05 CERTIDAO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTARIA ESTADUAL 

06 CERTIDAO DA DIVIDA ATIVA DO ESTADO 

07 CERTIDAO DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL 

08 ALVARA DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL 

09 REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA 

10 LICENÇA SANITARIA ESTADUAL OU MUNICIPAL 

11 INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA – CNPJ 
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ANEXO I 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. HIPL IDTNP HGV PICOS PIRIPIRI SRN TOTAL MEDIA UNIT. VALOR TOTAL 

1 ACETAZOLAMIDA, 250MG COMP. COMPRIMI 240 0 1200   100   1.540 R$ 0,85 R$ 1.309,00 

2 
ALCOOL ABSOLUTO PARA USO ENDOVASCULAR  

AMPOLA ESTERIL DE 10ML 
AMPOLA     80       80 R$ 13,74 R$ 1.099,20 

3 AZUL DE METILENO 1% ESTÉRIL 5ML AMPOLA AMPOLA 20   80       100 R$ 5,33 R$ 533,00 

4 BASILIXIMABE 20MG INJETÁVEL FRASCO-A     48   8   56 R$ 6.105,24 R$ 341.893,44 

5 
CHD PROPORÇÃO 8,4% SOLUÇÃO DE BICARBONATO 

DE SÓDIO (FRAÇÃO ÁCIDA) 5000ML 
GALAO     4800   20   4.820 R$ 19,75 R$ 95.195,00 

6 
CHD PROPORÇÃO 8,4% SOLUÇÃO DE BICARBONATO 

DE SÓDIO (FRAÇÃO BÁSICA) 5000ML 
GALAO     5200   20   5.220 R$ 16,13 R$ 84.198,60 

7 EVEROLIMO 0,5MG COMPRIMIDO COMPRIMI     720       720 R$ 13,22 R$ 9.518,40 

9 FILGRASTIM 300MCG FAP FRASCO-A   40 80       120 R$ 98,00 R$ 11.760,00 

10 
IMUNOGLOBULINA ANTITIMÓCITO 25MG, POLIÓFILO 

INJETAVEL. 
FRASCO     120   20   140 R$ 510,45 R$ 71.463,00 

11 IMUNOGLOBULINA HUMANA 5GR FRASCO 40   120   20   180 R$ 1.400,00 R$ 252.000,00 

12 
MEIO CONSERVANTE DE CÓRNEA 20ML FRASCO 

TAMPONADO E ESTERIL 
FRASCO     144       144 R$ 880,00 R$ 126.720,00 

13 MICOFENOLATO SÓDICO, 360 MG COMPRIMI     1440       1.440 R$ 27,00 R$ 38.880,00 

14 MITOMICINA, 5MG/FRASCO-AMPOLA FRASCO-A     8       8 R$ 507,00 R$ 4.056,00 

15 

SOLUÇÃO CONSERVANTE PARA PERFUSÃO DE RINS 

EM TRANSPLANTE, CONTENDO UMA BLSA DE 1000ML 

DE GLICOSE 3,57%, MAIS UM FRASCO DE 20ML 

CONTENDO SOLUÇÃO DE ELETRÓLITOS 

FRASCO     120       120 R$ 727,28 R$ 87.273,60 

16 

SOLUÇÃO DE PERFUSÃO PARA CONSERVAÇÃO DE 

MULTIPLOS ORGÃOS PARA TRANSPLANTE E 

CARDIOPLEGIA, TENDO COMO ELEMENTOS 

PRINCIPAIS HISTIDINA, TRIPTOFANO E 

ALFACETOGLUTARATO (HTK), COM BAIXAS 

CONCENTRAÇÕES DE POTÁSSIO, SÓDIO E CÁLCIO, 

ESTERIL E APIROGÊNICA, OSMOLA 

BOLSA     48       48 R$ 333,00 R$ 15.984,00 
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17 SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA C/ 500ML-BOLSA BOLSA     600       600 R$ 45,73 R$ 27.438,00 

18 TACROLIMO, 1MG CAPSULA     800       800 R$ 3,10 R$ 2.480,00 

19 TACROLIMO, 5MG CAPSULA     1200       1.200 R$ 15,20 R$ 18.240,00 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.190.041,24 (um milhão, cento e noventa mil, quarenta e um reais e vinte e quatro centavos)  R$ 1.190.041,24  

 

Teresina, 04 de junho de 2019. 

 

 

 

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS 

Presidente - FEPISERH
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TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICO 

 

1. JUSTIFICATIVA 

1.1. A Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares - FEPISERH tem por finalidade a 

prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e 

terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas de ensino ou instituições 

congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão. 

1.2. No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a FEPISERH observará as 

orientações da Política Estadual de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde, em 

consonância com a Política Nacional de Saúde, com acompanhamento pelo Conselho Estadual de 

Saúde. 

1.3. Nesse sentido, e para um bom e completo funcionamento na prestação dos serviços, faz-se 

necessária a aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), para atendimento dos 

pacientes dos Hospitais sob gestão da FEPISERH. 

 

2. OBJETO 

2.1. Esta licitação tem por objeto a contratação de empresas para fornecimento de MATERIAL DE 

CONSUMO (MEDICAMENTOS PADRONIZADOS). Os medicamentos constantes neste edital e que 

fazem parte da tabela CMED, deverão ser cotados com base no preço máximo de venda ao governo – 

PMVG (Resolução n. 3 de 02 de março de 2011), conforme lista de preços publicada em 16 de maio de 

2019, disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos. 

 

3. DAS AMOSTRAS 

3.1 A Coordenação de Licitação antes de concluir a aceitabilidade das propostas, poderá solicitar das 

licitantes provisoriamente classificadas em primeiro lugar, amostras do produto ofertado para análise, 

a fim de verificar a compatibilidade das especificações.  As amostras deverão ser entregues nas 

embalagens originais. 

 

4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1. O objeto da licitação constante do Edital deverá ser entregue nas Unidades Hospitalares 

especificadas na tabela 01 deste Termo de Referência, após a emissão da ordem de fornecimento, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da ordem de fornecimento. 

3.2. A FEPISERH reserva-se o direito de não receber os produtos em desacordo com as 

especificações, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº. 

8.666/93. 

 

5. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO 

5.1. O objeto fornecido será fiscalizado na sua entrega por representantes dos Hospitais, que 

registrarão todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada 

à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

5.2. As exigências e a atuação da fiscalização pelo setor responsável da Unidade Hospitalar em nada 

restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à 

execução do objeto do contrato. 

5.3. A fiscalização efetivar-se-á por representantes da Administração, previamente designados, que 

poderão ser assessorados por profissionais ou empresas especializadas e expressamente autorizadas 

para tal fim. 

5.4. A fiscalização, que atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo dos produtos, 

será exercida no interesse exclusivo da CONTRATANTE, e não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades. 
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6. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

6.1. O produto licitado deverá ser entregue no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da 

respectiva Ordem de Fornecimento, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre 

inadimplemento previstas no Edital e no Contrato. 

6.2. O prazo de vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da assinatura 

do mesmo, ou, até a assinatura do contrato do Pregão do referido objeto que se encontra em curso, o 

que vier a ocorrer primeiro. 

 

7. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

7.1. Alvará de licença, para comercialização e venda de Medicamentos, expedida pela Vigilância 

Sanitária Estadual ou Municipal. 

7.2. Autorização de Funcionamento (AFE) da empresa licitante expedida pela ANVISA – Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido em Lei Federal nº 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal 

nº 8.077, de 14/08/2013, Lei Federal nº 9.782/99 (art. 7º, inciso VI), Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98 e 

Portaria SESAPI/GAB n° 665/2016; 

7.3. Autorização Especial (AE) da empresa licitante expedida pela ANVISA – Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, conforme exigido em Lei Federal nº 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº 8.077, de 

14/08/2013, RDC nº 16, de 01/04/2014 e Portaria SESAPI/GAB n° 665/2016. 

7.4. Registro de inscrição no Conselho Regional de Farmácia da região sede da Empresa, comprovando 

que a empresa e seu responsável técnico estão registrados e regulares em tal Conselho, ou declaração 

de isenção, se for o caso. 

7.5.  Comprovação da empresa de que possui em seu quadro permanente na data prevista para 

realização desta licitação, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo 

Conselho respectivo com o respectivo horário de trabalho. 

7.6.  Autorização de Funcionamento expedido pela Agencia Nacional da Vigilância Sanitária - ANVISA, 

comum e material de consumo hospitalar, retirado do sistema de informação da ANVISA pela internet 

na data da licitação ou anterior a ela de no máximo 5 (cinco) dias, conforme o que foi cotado pela 

empresa, como critério de desclassificação que não apresentar o documento descrito acima. 

7.7. Deverá ser apresentado prova de registro dos produtos emitido pela ANVISA, de cada item cotado, 

na forma a seguir exposta: 

a) Certificado de Registro dos Medicamentos em original e/ou publicação no Diário Oficial da União ou 

impresso por meio eletrônico ou, ainda qualquer processo de cópia, desde que legível; 

b) Pedido de revalidação datada do 1º semestre do último ano do quinquênio de validade, caso o prazo 

do certificado esteja vencido; 

c). Caso o medicamento seja dispensado de Registro pela ANVISA, o proponente deverá apresentar 

cópia do ato que conferiu isenção do Registro ao produto; 

d) Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle para as linhas de produção/formas 

farmacêuticas em nome do fabricante dos medicamentos, emitido pela ANVISA, publicado no Diário 

Oficial da União, impresso por meio eletrônico ou qualquer processo de cópia autenticada, desde que 

legível. Tratando-se de produto importado, poderá ser apresentado o Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação e Controle, emitido pela autoridade sanitária do País de origem, traduzido para o Português 

por tradutor juramentado; 

e) Os produtos deverão ser apresentados em suas embalagens habituais de venda, com bula e 

destacando externamente de forma visível: “PRODUTO DESTINADO A ÓRGÃO PÚBLICO VENDA 

PROIBIDA”. Não será permitida sob qualquer hipótese a utilização de etiquetas, adesivos ou similares. 

 

8. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

mailto:licitacao.fepiserh@gmail.com


   

Avenida Presidente Kennedy, 570, São Cristóvão. Fone: (0xx86) 3232-7514. E-mail: licitacao.fepiserh@gmail.com.       6 

 

8.1. Os medicamentos devem estar com as especificações técnicas em conformidade com o que foi 

solicitado: forma farmacêutica, concentração, condições de conservação; 

8.2. O medicamento deve ser entregue na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de 

violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas 

condições de temperatura exigida em rótulo, e com o n° de registro emitido pela ANVISA/Ministério 

da Saúde; 

8.3. Todos os medicamentos nacionais ou importados devem ter constados, nos rótulos e bulas todas as 

informações em língua portuguesa: números de lote, data de fabricação ou validade, nome do 

responsável técnico, números de registro, nome genérico e concentração de acordo com a Legislação 

Sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros; 

8.4. Os produtos fornecidos pelas empresas vencedoras do certame deverão apresentar na embalagem a 

expressão “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”, nos termos da Portaria nº 2.814/GM de 29 de maio 

de 1998, do Ministério da Saúde; 

8.5. Os medicamentos deverão ser entregues com 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade em 

vigência. 

8.6. Não serão aceitos medicamentos “bonificados”. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto; 

9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;  

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 

27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

9.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 

objeto com avarias ou defeitos;  

9.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  

9.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

9.7. Manter em estoque um mínimo de materiais e componentes de reposição regular, necessários à 

execução do objeto do contrato. 

9.8. O transporte deverá obedecer a critérios de boas práticas de modo a não afetar a identidade, 

qualidade, integridade e, quando o caso, esterilidade dos mesmos. Os veículos utilizados para a entrega 

dos produtos devem ser adequados quanto à compatibilidade de cargas (principalmente entre 

produtos saneantes, tóxicos, químicos e alimentos), temperatura, higiene e limpeza. Em se tratando de 

produtos termolábeis, estes deverão ser acondicionados em caixas térmicas. Na arrumação do baú dos 

veículos, os volumes devem estar protegidos (módulo de armazenagem, gaiola, utilização) e o aspecto 

interno deve estar em condições gerais de higiene. Sempre considerar o empilhamento máximo dos 

volumes, respeitando os espaços físicos entre as caixas. 

 

10. DA ANÁLISE TÉCNICA 

10.1. O procedimento de análise dos medicamentos e toda a documentação relativa aos mesmos 

serão realizados pela Diretoria Técnica, que poderá convocar uma comissão técnica especializada para 

realização das análises e emissão de pareceres. 

 

11. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 
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11.1. Os materiais deverão ser entregues de acordo com as necessidades dos Hospitais administrados 

pela FEPISERH 

11.1.1. A autorização de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da FEPISERH, 

cabendo à mesma todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular administração, em comum 

acordo com os vencedores deste certame, formalizando por intermédio de Nota de Empenho e simples 

Ordem de Fornecimento, quando a entrega for de uma só vez e não houver obrigações futuras ou, 

ainda, por Nota de Empenho e Carta-Contrato individual, nas hipóteses que se fizerem necessárias 

cláusulas que possam resguardar direitos e obrigações futuras.  

11.2. A contratada ficará obrigada a fazer a entrega do material quando requisitado no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento. 

11.3. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita conforme locais especificados na Tabela 01, 

deste anexo, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou substituições 

indicadas pela equipe ou pessoa designada para recebimento.  

11.4. O objeto desta licitação será recebido provisoriamente, caso se constate real necessidade, no local e 

endereço indicados no subitem anterior, para verificação da conformidade do objeto com as condições, 

especificações e exigências do edital. 

11.5. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no comprovante respectivo, a data, o nome, 

o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do 

servidor do Contratante responsável pelo recebimento 

11.6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

11.6.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição 

ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

11.6.1.1. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido 

o preço inicialmente contratado;  

11.6.2.1. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, 

mantido o preço inicialmente contratado.  

11.6.3. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízos para a Administração. 

11.7. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o atendimento integral da 

quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, 

firmado pelo servidor responsável ou equipe designada. 

11.8 – Rotulagens e/ou instruções de uso – todos os materiais, nacionais ou importados deverão ser 

entregues contendo rótulos e/ou instruções de uso com todas as informações sobre os mesmos em 

língua portuguesa, contendo número de lote, data de fabricação e validade, nome do responsável 

técnico e número do registro no Ministério da Saúde.  

11.9 – Os materiais deverão ser entregues separados por lote e prazo de validade, som seus respectivos 

quantitativos impressos na nota fiscal. 

11.10 – Os materiais deverão ser entregues com validade mínima de 01 (um) ano. No caso de material 

cuja natureza determine uma validade inferior a um ano, a entrega do mesmo não poderá exceder a um 

mês de sua fabricação. 

11.11 – Na hipótese do não cumprimento dos limites do prazo de validade acima determinados, a 

empresa contratada deverá consultar previa e oficialmente ao Hospital requisitante, para manifestação 

técnica acerca da viabilidade ou não do recebimento dos lotes dos produtos que poderão ser recebidos 

caso não tragam prejuízos ao Órgão.  

11.12 – O atesto da nota fiscal será realizado somente após todas as exigências constantes neste 

instrumento convocatório, a serem observadas. 
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12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. Para dar sustentação a despesa a ser realizada, correrá por conta dos recursos orçamentária no 

Plano de Custeio desta FEPISERH/UH’S, no valor de R$ 1.190.041,24 (um milhão, cento e noventa mil, 

quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), apropriada na rubrica 33.90.30.09 – Material de 

Consumo/Material Farmacológico. 

 

TABELA 01: LOCAIS DE ENTREGA 

UNIDADES DE SAÚDE ENDEREÇO DOS POSTOS 

Hospital Getúlio Vargas – HGV 
Av. Frei Serafim nº 2352, Centro, CEP - 64001-020, telefone: 

(0xx86) 3221-3040 Ramal 249, em Teresina/PI; 

Instituto de Doenças Tropicais Natan 

Portela – IDTNP 

Rua Governador Raimundo Artur de Vasconcelos, nº 151, 

Centro, CEP: 64001- 450, telefone: (0xx86) 3221-3756, em 

Teresina/PI; 

Hospital Infantil Lucídio Portela – HILP 

Rua Governador Raimundo Artur de Vasconcelos, nº 220, 

Centro, CEP: 64001-450, telefones: (0xx86) 3221-5581 / 3221-

2808, em Teresina/PI; 

Hospital Regional Chagas Rodrigues – 

HRCR 

Avenida Dr. Pádua Mendes, nº 300, Centro, CEP 64260-000, 

telefones: (0xx86) 3276-1325 / 3276-3362, em Piripiri/PI; 

Hospital Regional Justino Luz – HRJL 
Praça Antenor Neiva, nº 184, Centro, CEP: 64600-000, 

telefone: (0xx89) 3422-1224, em Picos/PI. 

Hospital Regional Senador Cândido 

Ferraz – HRSCF 

Rua Cap. Newton Rubens, nº 1351, Bairro Aldeia, CEP: 

64770-000, telefone: (0xx89) 3582-3663, em São Raimundo 

Nonato/PI. 

 

 

Teresina/PI, 25 de maio de 2019. 

 

__________________________ 

Nara Nunes Barbosa 

Diretora Técnica 

__________________________ 

Ítalo Sávio Mendes Rodrigues 

Diretor Técnico 

 

 

ATO DE APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 

Nos termos do disposto no art. 2º da Lei 9.784/1999 e art. 9º, Incisos II e III do Decreto 5.450/2005, 

APROVO e justifico o presente Termo de Referência pela demonstração da adequação entre os fatos 

descritos e ocorridos, a base legal e a medida adequada para a presente contratação pública. 

 

 

__________________________________ 

Pablo Dantas de Moura Santos 

Presidente – FEPISERH/PI 

mailto:licitacao.fepiserh@gmail.com

