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DEFENSORIA PÚBLICA 
00 ESTADO DO PIAU 

CONTRATO N" 026/2021/DPE/PI 
PROCESSO SEI N° 00303.001892/2021-94/DPE/PI 
INEMGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2021, ART. 25,1, DA LEI 8.666/93. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO 
DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALES 
TRANSPORTES, QUE ENTRE 51 CELEBRAM A 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUI E 
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES 
URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA-
SETUT, NOS TERMOS DA LEI N° 8.666/93. 

A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o n° 

41.263.856/0001-37, com sede na Rua Jaicós, 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, Teresina-PI, 

através de seu Defensor PUblico Geral ERISVALDO MARQUES DOS REIS, brasileiro, casado, 

inscrito no RO n° 1.318.165 SSP-PI, CPF n° 678.035.473-20, com endereço profissional na Rua 

Jaicós, n° 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, Teresina-PI, denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado, o SINDICATO DAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA — SETUT, inscrito no CNPJ 

n° 23.648.975/0001-26, com sede na Av. Maranhão, n° 28, Bairro Centro, CEP: 64.000-010, 

Teresina-PI, E-mail: setut@setut.com.br,  doravante denominada apenas CONTRATADA, através 

de seu representante legal EDMILSON ALVES DE CARVALHO, inscrito no RG: 82.668 

SSP/PI, CPF: 035.935.683-49, residente e domiciliado na Rua Avid Irapua Rocha, n°01455, 

Teresina-PI, em vista o constante e decidido no processo SEI n° 00303.001892/2021-94, resolvem 

entre si celebrar o presente Contrato, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, mediante cláusulas e condições que se seguem: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 	O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa prestadora de serviço de 
fornecimento de créditos eletrônicos de vales transportes na cidade de Teresina. 

CLÁUSULA SEGUNDA — QUANTITATIVO E DEFINIÇÕES TÉCNICAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE PREÇO 

01 Fornecimento 	de 
Vale Transporte R$ 27.000 

UNITÁRIO TOTAL 

R$ 4,00 (tarifa atual) R$ 108.000,00 
VALOR TOTAL: RS 108.000,00 (cento e oito mil reais) 

2.1. Os termos abaixo definidos têm o seguinte significado neste Contrato: 
2.1.1.Cartão vale transporte "Mais Fácil" — É um cartão inteligente onde é armazenado o crédito 
eletrônico para ser utilizado para pagar a tarifa do transporte coletivo do município de Teresina e 
Timon; 

2.1.2. VT Mais Fácil — Vale Transporte Eletrônico; 

2.1.3. VT'S — Vales Transportes; 

2.1.4. Validador — equipamento eletrônico instalado nos ônibus que integram o transporte coletivo 
da região metropolitana de Teresina-P1, onde é apresentado o cartão Mais Fácil para pagar a tarifa 
referente ao serviço de transporte urbano; 
2.1.5. Carga a Bordo de Créditos Eletrônicos — recurso que permite transferir ao cartão Mais Fácil o 
crédito eletrônico, comprado pela CON 	TRATANTE, em qualquer validador instalado nos ônibus 
do transporte coletivo do município de Teresina, filiadas a CONTRATADA; 
2.1.6. SBE — sistema de bilhetagem eletrônica implantado no transporte coletivo no município de 
Teresina-Pi e Timon; 
2.1.7. Empresas filiadas a CONTRATADA: todas as empresas representadas pelo contratado. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DOS SERVIÇOS 

O objeto do presente contrato inclui a prestação dos seguintes serviços: 

3.1. Fornecimento de créditos eletrônicos de vales transportes, de acordo com os pedidos 
efetuados pela CONTRATANTE; 
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3.2. Disponibilização do serviço de "Carga a Bordo" dos créditos eletrônicos de vales transportes 
adquiridos pela CONTRATANTE, nos cartões "Mais Fácil", nos ônibus coletivos do sistema de 
transporte do município de Teresina-PI e Timon-MA; 

3.3. O cartão vale transporte "Mais Fácil" poderá ser utilizado também como cartão de crédito. 

3.4. A função de cartão de crédito só será desbloqueada após o usuário do cartão vale transporte 
"Mais Fácil" comparecer em algum posto de atendimento da empresa conveniada para preencher 
proposta de adesão e analise cadastral. 

3.5. A utilização da função cartão de crédito pelo usuário, após o procedimento de desbloqueio 
previsto nesta cláusula, não estabelece responsabilidade entre a Contratante (Defensoria Pública) 
e o Contratado (SETUT) pela utilização desta função. 

CLÁUSULA QUARTA- AQUISIÇÕES DOS CARTÕES VALE TRANSPORTE "MAIS 
FÁCIL" 

4.1. Os cartões de vale transporte "Mais Fácil", deverão ser solicitados pela CONTRATANTE, 
através do site www.maisfacilteresina.com.bri  mediante cadastramento prévio desta, bem como 
dos usuários (funcionários; empregados; prestadores de serviço; etc.) beneficiados. 

4.2. No ato do cadastramento a que se refere à cláusula anterior, a CON 	1RATANTE deverá 
informar quem serão os usuários (servidores/cidadãos que fizerem jus) beneficiados. 

4.3. Os cartões de vale transporte "Mais Fácil" solicitados, inclusive segundas vias, serão 
entregues à CONTRATANTE num prazo de até 05 (cinco) dias úteis (contados da data da 
confirmação da compensação bancária), na sede da CONTRATADA, localizada na Av. 
Maranhão, n° 28, Centro/Norte, Teresina/PI, obedecendo a seu respectivo horário de 
atendimento. 

4.4. Para recebimento dos cartões de vale transporte "Mais Fácil" o CONTRATANTE deverá 
apresentar os seguintes documentos: 

4.4.1. Relatório de pedido de cartão emitido através do site www.maisfacilteresina.com.br; 

4.4.2. O representante legal do CONTRATANTE delegará a um servidor a retirada dos cartões 
solicitados de acordo com a alínea anterior, através de autorização escrita em papel timbrado, 
constando nome e documento de identificação do responsável. 

CLÁUSULA QUINTA— DA AQUISIÇÃO DOS CRÉDITOS 

5.1. O CONTRATANTE deverá gerar o pedido para aquisição de créditos eletrônicos de vale 
transporte através do site: www.maisfacilteresina.com.brk 
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CLÁUSULA SEXTA— DO VALOR E DO PAGAMENTO DOS CRÉDITOS 
ELETRÔNICOS 

6.1. O presente contrato possui valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) referente a 
prestação do serviço de fornecimento de créditos eletrônicos de vales transportes. 

6.2. O valor unitário do vale transporte eletrônico é de R$ 4,00 (quatro reais), conforme tarifa 
vigente sendo reajustado conforme ato do Poder Público Municipal. 

6.3. Serão utilizados até 27.000 (vinte c sete mil) vales-transportes pelo período de 12 (doze) 
meses. Esse quantitativo é uma estimativa e será utilizado de acordo com a necessidade da 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

6.4. Após geração do pedido dos créditos eletrônicos o CONTRATANTE deverá imprimir o 
boleto bancário e efetuar o pagamento até a data do vencimento, obedecendo-se a tarifa oficial de 
transporte urbano de Teresina vigente no período. 

CLÁUSULA SÉTIMA—FONTE DE RECURSOS 

7.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria 
da DPE-PI nos seguintes termos: Natureza 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica) — Fonte de Recurso 100— Programa de trabalho 35101.03.092.0016.2855 (Manutenção 
e Execução da Gestão da DPE/PI). 

CLÁUSULA OITAVA— VIGÊNCIA 

8.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 
podendo-se ser aditado segundo Art.57, II da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA— DISPONIBILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS 

9.1 Os créditos eletrônicos estarão disponíveis para Carga a Bordo nos validadores (catraca) 
instalados nos ônibus das empresas filiadas ao SETUT, no prazo máximo de até 03 (três) dias 
úteis, após a confirmação pela respectiva instituição financeira/agente arrecadador de quitação 
do boleto bancário — conforme informação da Coordenação de orçamentos e finanças da DPE/P1 
para execução do pagamento dentro do sistema financeiro e liberação no banco são necessários 5 
(cinco) dias úteis — precedida da solicitação de pedido de carga requisitada pelo 
CONTRATANTE, através de site www.nlaisfacilteresina.com.br  e mediante ofício do órgão 
público em papel timbrado com a assinatura do responsável legal do CONTRATANTE 
(Secretario ou Superintendente), onde descreva em seu conteúdo a quantidade de créditos, o valor 
de créditos e data prevista do pagamento em conformidade com a data limite do vencimento do 
boleto emitido pelo site no ato do pedido de carga realizado no endereço 
www.maisfacilteresina.com.br. 
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9.2. O CONTRATANTE fica obrigado a comunicar ao usuário do vale transporte eletrônico que 
os cartões de vale transporte, deverão ser carregados com os créditos adquiridos mensalmente, 
nos validadores instalados nos ônibus das empresas filiadas à CONTRATADA, observando-se 
que a validade dos créditos eletrônicos é de até 60 (sessenta) dias após suas respectivas 
disponibilizações em tais equipamentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA — REAJUSTE DA TARIFA 

10.1. Em caso de reajuste da tarifa, após a geração do pedido e antes do pagamento do boleto 
bancário, o valor que será descontado do crédito eletrônico armazenado no cartão vale transporte 
"Mais Fácil", quando o usuário apresentá-lo ao validador no interior do ônibus, será sempre o 
valor da tarifa vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— VALIDADE DOS CRÉDITOS 

11.1. A validade dos créditos será de 60 (sessenta) dias contados a partir do dia primeiro do mês 
de aquisição pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- BLOQUEIOS E SUBSTITUIÇÕES DO CARTÃO DE 
VALE TRANSPORTE "MAIS FÁCIL" 

12.1. O manuseio do cartão vale transporte "Mais Fácil" deverá ser feito com cuidado, não 
podendo ser dobrado, perfurado, amassado, molhado, nem exposto ao sol, calor, agentes 
abrasivos, etc. Não é permitido afixar adesivos, nem escrever no cartão sobre o mesmo. 

12.2. Os cartões vale transporte "Mais Fácil", danificados por uso inadequado, extraviados, 
furtados ou roubados serão substituídos com ônus ao CONTRATANTE, conforme Portaria N° 
43/2003, de 15 de Julho de 2003, mediante prévia solicitação desta, obedecendo ao vencimento 
do boleto emitido no ato da respectiva solicitação. 

12.3. O cartão primeira via será entregue no prazo de 05 (cinco) dias úteis as instituições 
públicas, conforme a lei municipal 3.148. 

12.4. No caso de perda, extravio, destruição, danificação, furto ou roubo dos cartões de vale 
transporte "Mais Fácil", o CONTRATANTE deverá imediatamente bloquear o cartão através do 
site www.maisfacilteresina.com.br. 

12.5. Em qualquer uma das ocorrências especificadas na Cláusula anterior, o CONTRATANTE 
se responsabilizará pela utilização indevida dos créditos disponíveis no cartão por terceiros, até a 
data do cancelamento/bloqueio. V 
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12.6. Após o bloqueio dos cartões de vale transporte "Mais Fácil" danificados, extraviados, 
furtados ou roubados, a CONTRATADA fornecerá ao CONTRATANTE, desde que solicitado, 
segundas vias desses cartões, carregados com créditos eletrônicos remanescentes do cartão 
bloqueado, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data de confirmação, pela respectiva 
instituição financeira/agente arrecadador, de quitação do pagamento do boleto bancário referente 
à taxa de indenizações dos cartões prevista neste contrato e em conformidade com a portaria 
21/2018 Gab Strans. 

12.7. Os cartões de vale transporte "Mais Fácil" terão garantia contra defeitos de fabricação de 90 
(noventa) dias, contados a partir da data de seu recebimento, sendo garantida sua reposição sem 
nenhum ônus para a CONTRATANTE neste prazo. Vencido este prazo, será cobrado pela 
reposição do cartão o mesmo valor correspondente ao fornecimento de 2' (segunda) via de 
cartões vale transporte Mais Fácil. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- INDENIZAÇÕES DE CARTÕES 

13.1. O valor das segundas vias do cartão vale transporte Mais Fácil, será de 20 (vinte) tarifas 
inteiras do transporte público coletivo municipal de Teresina-PI, conforme Lei Municipal 
3.148/2002 regulamentada pela portaria 43. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA— CARREGAMENTO DOS CRÉDITOS 

14.1. A CONTRATADA não se responsabiliza pelo não carregamento de créditos e qualquer 
consequência advinda da falta destes, quando deixarem de serem atendidas quaisquer cláusulas e 
condições deste contrato, especialmente quando o CONTRATANTE não informar aos usuários 
acerca da forma e prazo de carregamento dos créditos nos cartões de vale transporte eletrônico, 
bem como sobre o prazo de validade dos créditos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA— OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE: 

15.1. Efetuar o cadastramento no endereço eletrônico www.maisfacilteresina.com.br. 

15.2. Efetuar as solicitações de créditos eletrônicos de vales transportes a serem carregados nos 
cartões Mais Fácil, observando o intervalo mínimo de um dia útil entre cada pedido, com a 
ressalva de que somente poderá ser realizado um pedido de carga por dia. 

15.3. Informar aos usuários (estagiários) sobre o funcionamento dos cartões vale transporte "Mais 
Fácil", incluindo, cuidados com os cartões, substituições dos cartões danificados, extraviados, 
perdidos, roubados, destruidos e uso indevido do cartão, bem como acerca da possibilidade de 
ativação da função "cartão de crédito" junto à respectiva administradora de cartões de crédito 
responsável( 
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15.4. Efetuar, após o cadastramento previsto na alínea "a-, as solicitações de cartões e créditos, 
bem como as inclusões, alterações e exclusões de dados, através do site disponibilizado pela 
CONTRATADA na internet, cujo endereço eletrônico é www.maisfacilteresina.com.br. 

15.5. Entregar o cartão de vale transporte eletrônico ao funcionário para o qual foi solicitado o 
cartão personalizado, alertando ao mesmo que o cartão não poderá ser utilizado ou emprestado a 
terceiros, inclusive para outros funcionários. 

15.6. Informar ao funcionário que, em caso de exoneração, este ficará com a guarda do cartão e 
deverá apresentá-lo ao seu superior hierárquico. 

15.7. O CONTRATANTE está ciente de que o login e a senha que receber ao se cadastrar no site, 
são de uso pessoal e intransferível devendo ser tratados com o máximo cuidado, evitando que 
pessoas não autorizadas tenham acesso aos mesmos realizando operações criminosas. 

15.8. Na eventualidade de perda, furto ou roubo do login ou da senha de acesso ao site, o 
CONTRATANTE comunicará imediatamente à CONTRATADA, por escrito, para que os 
mesmos sejam bloqueados. A CONTRATADA não sendo cientificado desta ocorrência ficará o 
CONTRATANTE responsabilizado pelos atos que venham a ser praticados por terceiros não 
credenciados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

São obrigações do contratado, além daquelas já estipuladas no objeto deste contrato; 

16.1. Manter a operação do SBE (Sistema de Bilhetagem Eletrônica). 

16.2. Substituir cartões vale transporte "Mais Fácil" danificados, extraviados, furtados ou 
roubados, mediante prévia solicitação e pagamento da respectiva taxa pela CONTRATANTE. 

16.3. Proceder ao bloqueio do cartão vale transporte Mais Fácil, mediante prévia solicitação do 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- RESCISÃO 

17.1. O presente Contrato será rescindido pela CONTRATANTE, garantido o contraditório e a 
ampla defesa de pleno direito do CONTRATADO. Neste caso, restando infrutífera a defesa, o 
contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, mediante notificação escrita e 
fundamentada, sem que assistam quaisquer direitos de ressarcimento à CONTRATADA nas 
seguintes hipóteses: 

17.1.1. Descumprimento de qualquer cláusula contratual e prazos estipulados; 

17.1.2. Paralisação do fornecimento da prestação do serviço contratado por prazo superior a 03 
(três) dias úteis após a solicitação feita pelo CONTRATANTE, salvo por motivo de força maior,V 
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caso fortuito ou problemas técnicos do sistema de bilhetagem eletrônica devidamente 
comprovada mediante ofício emitido pelo contratado. 

17.1.3. Cometimento de reiteradas irregularidades praticadas quando da prestação do serviço do 
objeto contratado; 

17.1.4. Falha de recolhimento de tributos em geral, encargos sociais e previdenciários, relativos 
aos seus empregados; 

17.1.5. Desatendimento às determinações emanadas do CONTRATANTE, quanto à prestação do 
serviço do objeto contratado; 

17.1.6. Dissolução da CONTRATADA; 

17.1.7. Alteração social ou modificações da finalidade ou estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução deste Contrato; 

17.1.8. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelo CONTRATANTE; 

17.1.9. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente documentada, que impeça a 
execução contratual. 

17.2. Caso o CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o Contrato, poderá 
suspender a execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a CONTRATADA cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 

17.3. Por acordo das partes o presente Contrato poderá ser rescindido, atendida a conveniência do 
CONTRATANTE, não cabendo à CONTRATADA nenhuma indenização e recebendo tão 
somente o valor da prestação do serviço fornecido até o ato rescisório. 

17.4. A contratada reconhece os direitos do Contratante nos casos de rescisão, previstos nos arts. 
77 a 80, da Lei Federal n.° 8.666/1993 e alterações posteriores. 

17.5. Ficam reconhecidos os direitos da Contratada nos casos de recisão contratual, nos termos 
do artigo 55, VII Lei 8666/93. 

17.6. Resguarda-se a contratada o direito de ressarcimento nos casos previstos no art. 79, §2° da 
Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. Pelo descumprimento das obrigações assumidas, excetuados os casos de problemas técnicos 
do sistema de bilhetagem eletrônica devidamente comprovado via oficio emitido pelo contratado, 
caso fortuito ou força maior, a CONTRATADA sujeitar-se-á as seguintes penalidades, que 
poderão ser cumulativas, sem prejuízo das demais cominacões aplicáveis. 

18.1.1.Advertência4 
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18.1.2 .Multa; 

18.1.3.1mpedimento temporário de licitar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) 
anos; 

1814. Declaração de inidoneidade; 

18.2. A multa prevista nesta cláusula será aplicada na forma como segue: 

18.2.1. Na hipótese de atraso na prestação do serviço, será aplicada multa de 2% (dois por cento) 

por dia de atraso, devendo ser calculada sobre o valor total da respectiva solicitação de créditos 
eletrônicos, até o limite de 20 % (vinte por cento); 

18.2.2. Quando do descumprimento de quaisquer cláusulas deste Contrato, bem como na hipótese 
de não cumprimento de prazos, será aplicada uma multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre 
o valor total da respectiva solicitação de créditos eletrônicos; 

18.2.3. Na ocorrência de declaração de inidoneidade ou impedimento do direito de licitar com a 
Administração, o CONTRATANTE deverá comunicar o ato aos demais órgãos da Administração 
Municipal, direta ou indireta; 

18.2.4. Será sustado o pagamento, em caso de atraso no fornecimento por culpa da 
CONTRATADA ou se verificada qualquer inadimplência de suas obrigações; 

18.2.5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de cobrar o valor pertinente à multa através de 
desconto no pagamento ou, ainda, diretamente da CONTRATADA; 

18.2.6. Qualquer tolerância das partes, quanto a eventuais infrações das cláusulas contratuais, não 

implicará renúncia aos direitos e não pode ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DA FISCALIZAÇÃO 

19.1 O Defensor Público Geral irá designar um servidor que será responsável pela supervisão e 
acompanhamento da execução do contrato (fiscal do contrato). 

19.2. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais. 

19.3. O fiscal do contrato avaliará constantemente a qualidade da prestação dos serviços, se 

verificadas inconsistências ou faltas na execução do contrato, a Administração Pública deverá 
notificar à CONTRATADA formalmente para corrigir/regularizar a situação e prestar 
esclarecimentos cabíveis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 

20.1. As comunicações entre os pactuantes, em qualquer fase do Contrato, só produzirão efeitos 
Legais se forem processadas, por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que 

comprove a sua efetivação. Não serão consideradas comunicações verbais. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. A contratante, até o 5° (quinto) dia do mês subsequente à assinatura deste contrato, 
providenciará a sua publicação, no Diário Oficial do Estado do Piauí (DOE), visando garantir, a 
eficácia do ato. 

21.2. Os casos omissos serão submetidos ao parecer do Órgão Jurídico da Defensoria Pública do 
Estado do Piauí, e resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei n° 8.666/93, suas 
alterações posteriores e demais legislações vigentes. 

21.3. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Teresina - PI, para dirimir quaisquer 
dúvidas porventura oriundas deste contrato, com prévia renúncia pelas partes, de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, que depois de lido e achado 
conforme vai assinado pelas partes contratantes, para que produzam seus efeitos legais, 
comprometendo-se as partes contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas 
cláusulas. 

Teresina/PI, 18 de novembro de 2021. 

ERISVALDO MARQUES DOS REIS 
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ 

CONTRATANTE 

SINDICATO DAS EMP SA 
LSON AL S DE CARVALHO 
DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE 

TERESINA- SETUT 
CONTRATADO 

Assinado digitalmente por ERISVALDO MARQUES 
DOS REIS:67803547320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, 
OU=08839135000157, OU=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, OU=ARATIPI, OU=RFB e-CPF 
A3, CN=ERISVALDO MARQUES DOS REIS:
67803547320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2021-11-18 09:50:35
Foxit Reader Versão: 9.0.1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº. 011/2021 - Processo Administrativo nº
079/2021 - Regência Legal: Esta licitação obedecerá, integralmente,
as disposições das Lei Federal nº 8.666/93, e Decreto nº 9.412, de 18
de junho de 2018, no que for pertinente. Interessado: Município de
Caridade do Piauí (PI). Objeto da Licitação: Contratação de empresa
para adequação de 24,05 km de estradas vicinais, zona rural do
município de Caridade do Piauí-PI Convênio: 902692/2020. Estimativa
2021. Valor Estimativo: R$ 523.940,00 (quinhentos e vinte e três mil
novecentos e quarenta reais). Regime de Execução: menor preço
global. Fonte de Recurso: Orçamento Geral do Município/FPM/ISS/
OGU /Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Outros.
Data, horário e local para credenciamento, recebimento da
documentação relativa a habilitação, propostas, e início da abertura
dos envelopes: 03 de DEZEMBRO de 2021, às 09h00min: Rua João
José de Sousa, s/nº, Centro, CEP: 64.590-000, Caridade do Piauí-PI. E/
mail: cplcaridadedopiaui@gmail.com. Em frente a Prefeitura
Municipal. Maiores informações poderão ser adquiridas junto ao
Presidente, no endereço acima citado, em dias úteis de segunda à
sexta, de 08h00min as 12h00min.

Caridade do Piauí (PI), 16 de novembro de 2021.

IRAM JOSÉ DE OLIVEIRA
OPresidente.

PP.  5818

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUI

EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2021/DPE/PI

Nº do processo SEI: º 00303.001892/2021-94
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 002/2021,
Artigo 25, Inciso I, da Lei 8.666/93.
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/1993.
Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ do Contratante: 41.263.856/0001-37
Contratada: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA – SETUT
CNPJ da Contratada: 23.648.975/0001-26
Resumo do objeto do contrato: Contratação de empresa prestadora
de serviço de fornecimento de créditos eletrônicos de vales
transportes na cidade de Teresina
Prazo de vigência: O contrato terá sua vigência por 12 (doze) meses,
contados da assinatura do contrato.
Data de assinatura do Contrato: 18 (dezoito) de novembro de 2021.
Valor global: R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais)
Dotação orçamentária: Fonte de Recurso 100, Natureza 339039
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) e Programa de
Trabalho 35101.03.092.0016.2855 (Manutenção e Execução da Gestão
da DPE/PI)
Signatários do contrato: Pela contratante: ERISVALDO MARQUES
DOS REIS
Pela contratada: EDMILSON ALVES DE CARVALHO

Teresina/PI, 18 de novembro de 2021.

ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Defensor Público-Geral do Estado do Piauí

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação 016/2021
Processo Licitatório n° 00303.002688/2021-91/DPE/PI

Objeto: Aquisição de baterias para nobreaks para suprir as
necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí.

Da Contratada: Flash Comércio de Eletrônicos Eireli, pessoa jurídica de
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 03.968.497/0001-24.

Do Prazo de Vigência: A presente contratação será realizada pelo
período de 06 (seis) meses, com início na data de sua assinatura.

Do Valor Total: R$ 13.212,00 (Treze mil duzentos e doze reais)

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

Considerando o que consta no Parecer Jurídico nº 177/2021
(Doc SEI 2847518), ratifico a Dispensa de Licitação em consonância
com o termo de justificativa nº 020/2021 (Doc SEI 2747510)
apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, com arrimo no
artigo 26, Caput, da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.

 Nestes termos,

Teresina/PI, 18 de Novembro de 2021.

ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Defensor Público-Geral

Of.  105

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES - SETRANS

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI: 00319.000345/2021-12
PROCESSO ADMINISTRATIVO: AA.319.1.000111/2021-75

CARTA CONVITE N° 09/2021

A SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES DO PIAUÍ
(SETRANS/PI), por intermédio da Comissão Permanente de
Licitações (CPL), torna público que às 11h00min do dia 26 de
novembro de 2021, realizará licitação na Modalidade CARTA
CONVITE, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por
preço unitário, objetivando a seleção da proposta mais vantajosa à
Administração Pública para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL DE ENTRADA NO MUNICÍPIO
DE DOM INOCÊNCIO, NO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO. Dotação
Orçamentária: R$ 329.944,23 (trezentos e vinte e nove mil, novecentos
e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos); Classificação
Orçamentária: 46.101.26.782.0008; Projeto: 1895; Natureza da Despesa:
44.90.51 e FR – 100; Nº SIAFE: 21005809 e Nota de Reserva:
2021NR00431. O Edital e seus elementos constitutivos estarão
disponíveis para consulta e aquisição no Setor de Licitações da
SETRANS/PI, sito a Av. Pedro Freitas, s/n, Centro Administrativo,
bloco “G”, 1º Andar em Teresina/PI, Fone: (86) 3216-3124, e-mail:
cplsetranspi@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às
13h30min.

Teresina/PI, 17 de novembro de 2021.

Abílio de Santana Ribeiro Júnior
Presidente da CPL/SETRANS

Visto:
Hélio Isaias da Silva

Secretário de Estado dos Transportes do Piauí
Of.  1075
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PORTARIA GDPG N° 610/2021 

 

A DEFENSORA PÚBLICA GERAL EM EXERCÍCIO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso 

de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX da Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 

de novembro de 2005. 

CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem ser executados fielmente pelas 

partes, de acordo com suas cláusulas contratuias; 

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração Pública, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 14.133/2021; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Designar a servidora RENATA CIBELE COSTA CAVALCANTI, matrícula nº 

321657-8 e o servidor CLOUDE DE SOUSA MENESES, matrícula nº 030552-9 e CPF nº 273.489.543-

91, para acompanhar e fiscalizar, como titular e suplente, respectivamente, a execução do Contrato nº 

026/2021/DPE/PI, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e o 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE 

TERESINA – SETUT, inscrito no CNPJ n° 23.648.975/0001-26, que tem por objeto contratação de 

empresa prestadora de serviço de fornecimento de créditos eletrônicos de vales transportes na cidade de 

Teresina, conforme especificações constantes no referido contrato. 

Art. 2º Designar o Defensor Público IVANOVICK FEITOSA DIAS PINHEIRO, Diretor 

Administrativo, matrícula nº 207.852-0, para acompanhar a execução do referido contrato, no âmbito das 

atribuições de Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento 

do contrato e de sua garantia, quando houver. 

 

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 18 de novembro de 

2021. 

 

Carla Yascar Bento Feitosa Belchior 

                       Defensora Pública Geral em Exercício do Estado Piauí 
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FEITOSA BELCHIOR:84552433334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, 
OU=08839135000157, OU=Secretaria da Receita Federal 
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PORTARIA Nº. 42/2021 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021

Institui Comissão para condução de Processo Tomada de Contas
Especial para os fins que menciona.

A FUNDAÇÃO DE ESPORTES DO PIAUI-FUNDESPI, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONFERIDAS PELA LEI 6.673 DE 18
DE JUNHO DE 2015,

CONSIDERANDO a obrigatoriedade do cumprimento dos trâmites
legais exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí e
Controladoria Geral do Estado - CGE/PI para o processamento das
demandas apresentadas a esta Fundação, em especial às normas
contidas na Instrução Normativa CGE/PI nº. 01/2015,

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de adoção de
providências em relatório exarado pelo Tribunal de Contas do Estado
do Piauí junto aos autos do Processo TC 003397/2021,

RESOLVE,

Art. 1º. Instituir Comissão para condução de Tomada de Contas

Especial instaurada por meio do Ato de Instauração AIN nº. 01/2021,

com vistas a apuração de fatos, identificação de responsáveis e

quantificação de dano, bem como elaboração de relatório conclusivo

das demandas apresentadas em relatório de auditoria pelo Tribunal

de Contas do Piauí (TC 003397/2021), nos termos do art. 68 da Lei

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e, ainda, em

conformidade com o Manual de Procedimentos de Tomada de Contas

Especial da Controladoria Geral do Estado do Piauí.

Art. 2º.Ficam designados os seguintes servidores para compor a

Comissão:

a) Paulo Marcus da Silva Emérito, CPF 578.507.203-34 - Presidente;
b) Nayara Laianne da Silva Cavalcante, CPF 060.632.463-12 - Secretária;
c) Adsandro de Sousa Campelo, CPF 643.189.233-04 - Membro;

Art. 3º. Os trabalhos de que tratam o art. 1º. deverão ser concluídos
até o dia 30 de abril de 2022 em curso e encaminhado à CGE/PI para,
após certificação das contas, devolvido à Fundação de Esportes do
Piaui-FUNDESPI para as providências de que tratam o art. 94 da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Art. 4º.Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, publique-se e cumpra-se.

CLEMILTON LUIZ QUEIROZ GRANJA
Presidente da FUNDESPI

Of. 1256

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
FUNDAÇÃO DE ESPORTES DO PIAUÍ – FUNDESPI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE GOVERNO – SEGOV

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº36/2021-SEGOV,
REFERENTE AO FISCAL DE CONTRATO Nº 24/2021: PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A
SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI:
CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DO
PIAUÍ - SEGOV

CONTRATADO:  MIRACEU TURISMO LTDA
Fica retificado o extrato de publicação veiculado no Diário Oficial do
Estado do Piauí, no dia 21 de outubro de 2021, para corrigir as
seguintes informações:
Onde se lê:
Data da Portaria: 22 de outubro de 2021
Leia-se:
Data da Portaria: 21 de outubro de 2021

OSMAR RIBEIRO DE ALMEIDA JUNIOR
Secretário Estadual de Governo

Of. 50

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEFENSORIA PÚBLICA

PORTARIA GDPG N° 610/2021

A DEFENSORA PÚBLICA GERAL EM EXERCÍCIO DO
ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pelo art. 13, inciso XX da Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 de
novembro de 2005.

CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem
ser executados fielmente pelas partes, de acordo com suas cláusulas
contratuias;

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
Pública, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 14.133/2021;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora RENATA CIBELE COSTA
CAVALCANTI, matrícula nº 321657-8 e o servidor CLOUDE DE SOUSA
MENESES, matrícula nº 030552-9 e CPF nº 273.489.543-91, para
acompanhar e fiscalizar, como titular e suplente, respectivamente, a
execução do Contrato nº 026/2021/DPE/PI, celebrado entre a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e o SINDICATO
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS
DE TERESINA - SETUT, inscrito no CNPJ n° 23.648.975/0001-26, que
tem por objeto contratação de empresa prestadora de serviço de
fornecimento de créditos eletrônicos de vales transportes na cidade
de Teresina, conforme especificações constantes no referido contrato.

Art. 2º Designar o Defensor Público IVANOVICK FEITOSA
DIAS PINHEIRO, Diretor Administrativo, matrícula nº 207.852-0, para
acompanhar a execução do referido contrato, no âmbito das atribuições
de Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia,
quando houver.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 18
de novembro de 2021.

Carla Yascar Bento Feitosa Belchior
Defensora Pública Geral em Exercício do Estado Piauí

Of. 273
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