
 
Gabinete do Defensor Público Geral 

 

Rua Jaicós n° 1435 – Bairro: Ilhotas CEP: 64.014-060 – Teresina – PI 
defensoriapublica@defensoria.pi.def.br | www.defensoria.pi.def.br | (86) 3232-0350 

 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

Dispensa de Licitação 012/2021 

Processo Licitatório n° 00303.001531/2021-48/DPE/PI 

 

 

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de café torrado moído e açúcar cristal, a 

fim de suprir a necessidade imediata da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 

Da Contratada: C L BESERRA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no CNPJ nº 07.239.237/0001-79. 

 

Do Prazo de Vigência: O contrato terá sua vigência por 04 (quatro) meses, contados da 

assinatura do contrato. 

 

Do Valor Total: R$ 8.593,60 (oito mil e quinhentos e noventa e três reais e sessenta 

centavos). 

 

Do Fundamento Legal: Artigo 24, II, Lei 8.666/93. 

 

 

Considerando o que consta no Parecer Jurídico nº 109/2021 (Doc. SEI nº 

2049528), Ratifico a Dispensa de Licitação em consonância com a justificativa nº 

015/2021(Doc. SEI nº 1943817), apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, com 

arrimo no artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações. Nestes termos, 

 

                    

                                                                              Teresina/PI, 03 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

ERISVALDO MARQUES DOS REIS 
Defensor Público-Geral  
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA - SUPREC

TERMO DE ACORDO Nº 1/2021
REGIME ESPECIAL Nº 14/2021

Processo nº 0105.000.01361/2019-0

Termo de acordo que entre si celebram a SECRETARIA DE
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, doravante denominada SEFAZ-
PI, por meio do SECRETÁRIO DE FAZENDA, neste ato representado
pelo SUPERINTENDENTE DA RECEITA, competência na forma do
art.44 da Portaria nº 115/2010, o Sr. EMÍLIO JOAQUIM DE
OLIVEIRA JUNIOR, e do outro a sociedade empresária CLARO
S.A., denominada EMPRESA, estabelecida à Rua Arlindo Nogueira,
nº 57, 1º Andar, Centro, em Teresina - PI, inscrita no Cadastro de
Contribuintes do Estado/CAGEP sob nº 19.440.972-4 e no CNPJ/MF
sob nº 40.432.544/0142-88, ora representada pelo Sr. JHONEM
ARAÚJO PEREIRA, procurador legalmente habilitado, brasileiro,
solteiro, advogado, portador de CPF nº 054.933.749-10 e Cédula de
identidade nº 33.937/OAB-SC, com o objetivo de estabelecer
cumprimento à opção de tributação prevista no Convênio ICMS nº
56, de 22 de junho de 2012.

CLÁUSULA PRIMEIRA -  No período de 1º de outubro de
2019 até 31 de março de 2022, a EMPRESA concorda, em
substituição ao procedimento de estorno de débitos previsto nos
§§ 3º a 10 do art. 992 do Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de
2012, ou a qualquer outra sistemática de repetição de indébito de
mesma natureza vigente, em apropriar mensalmente crédito fiscal no
percentual de 1% (um por cento) incidente sobre o valor dos débitos
dos serviços de telecomunicação pós pagos, conforme inciso II do
Art. 992-A do mesmo decreto, cujo documento fiscal seja emitido em
via única, nos termos do Convênio ICMS nº 115/03, de 12 de dezembro
de 2003.

 §1º A apropriação do crédito previsto no caput deverá ser
feita através do ajuste PI020065 – Crédito Presumido consignado
através de Termo de Acordo (RICMS Art. 992-A c/c Conv. ICMS 56/
2021), na Escrituração Fiscal Digital - EFD da EMPRESA.

 §2º Os créditos autorizados e não aproveitados, referentes
à período pretérito, deverão ser lançados junto com o do período
correspondente à apuração, sendo apenas autorizado o lançamento
de 1 (um) período pretérito a cada apuração mensal.

CLÁUSULA SEGUNDA -  O presente Termo de Acordo
vigorará pelo prazo nele consignado, podendo ser:

I – cancelado, caso se mostre inconveniente aos interesses
do Estado ou quando as condições que motivaram sua concessão
deixarem de existir;

II – denunciado à SEFAZ pela EMPRESA, a qualquer
momento, informando a data da desistência à opção, hipótese em
que a renúncia será considerada irretratável até transcorrido o prazo
de vigência estabelecido na Cláusula primeira.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na ocorrência do que dispõem os
incisos I e II do caput, serão adotados os procedimentos de estorno
de débitos previsto nos §§ 3º a 10 do art. 992 do Decreto nº 13.500,
de 2012.

CLÁUSULA TERCEIRA -  Este termo de acordo entra em
vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos fiscais a partir
de 1º de julho de 2021.

Por estarem assim acordados, firmam o presente instrumento.

Teresina (PI),            de julho de 2021.

ESTADO DO PIAUÍ
 EMÍLIO JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR

Superintendente da Receita
Representante legal

  CLARO S.A.
 JHONEM ARAÚJO PEREIRA

Representante legal
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação 012/2021
Processo Licitatório n° 00303.001531/2021-48/DPE/PI

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de café torrado moído
e açúcar cristal, a fim de suprir a necessidade imediata da Defensoria
Pública do Estado do Piauí.

Da Contratada: C L BESERRA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 07.239.237/0001-79.

Do Prazo de Vigência: O contrato terá sua vigência por 04 (quatro)
meses, contados da assinatura do contrato.

Do Valor Total: R$ 8.593,60 (oito mil e quinhentos e noventa e três
reais e sessenta centavos).

Do Fundamento Legal: Artigo 24, II, Lei 8.666/93.

Considerando o que consta no Parecer Jurídico nº 109/2021 (Doc.
SEI nº 2049528), Ratifico a Dispensa de Licitação em consonância
com a justificativa nº 015/2021(Doc. SEI nº 1943817), apresentada
pela Comissão Permanente de Licitação, com arrimo no artigo 26 da
Lei nº 8.666/93 e suas atualizações. Nestes termos,

                    Teresina/PI, 03 de agosto de 2021.

ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Defensor Público-Geral

OF.  061

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL - SEDEC
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