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TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

Dispensa de Licitação 005/2021 

Processo Licitatório n° 00303.000566/2021-60/DPE/PI 

 

 

Objeto: Contratação de locação de terreno na Rua Nogueira Tapety, nº 150, Bairro Noivos, 

cidade de Teresina (PI) para ser um estacionamento, o qual seja compatível com as 

necessidades e demandas desta Defensoria Pública na referida comarca, diante da reforma 

do Núcleo Central.   

 

Da Contratada: CIPLAN - Construção Incorporação e Planejamento Ltda, pessoa 

jurídica, devidamente inscrita no CNPJ nº 09.586.496/0001-00. 

 

Do Prazo de Vigência: O contrato terá vigência a contar da sua data de assinatura por 36 

(trinta e seis) meses.  

 

Do Valor Mensal: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).  

 

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

 

 

Considerando o que consta no Parecer Jurídico nº 082/2021 (DOC SEI 

1841296), ratifico a Dispensa de Licitação em consonância com a justificativa nº 007/2021 

apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, com arrimo no artigo 26 da Lei nº 

8.666/93 e suas atualizações. Nestes termos, 

 

 

                    

                                                                              Teresina/PI, 01 de julho de 2021. 
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EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2021

CONCEDENTE: SECRETARIA DO ESTADO DO PIAUÍ; CNPJ Nº
06.554.729/0001-96.
CONVENENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO
CEARÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.954.514/0001-25
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI/SEED/PI-Nº: 00011.016629/2020-02
OBJETO: O objeto do presente Acordo é a Cooperação Técnico-
Pedagógica para implantação de um Regime Especial de Aulas não
Presenciais no Sistema de Ensino, como medida preventiva à
disseminação da COVID-19, através da utilização do conteúdo das
videoaulas produzidas, transmitidas ao vivo e disponibilizadas na
plataforma e-learning própria do Centro de Mídias de Educação com
Mediação Tecnológica do Piauí - Canal Educação (canaleducacao.tv)
- da SEDUC/PI para as modalidades de: Ensino Fundamental II, Ensino
Médio, Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional para
serem utilizadas pela Secretaria de Educação do estado do Ceará/
SEDUC-CE, bem como colaboração técnica e didática em relação às
ações educacionais em implantação e execução de ambas as redes de
ensino para a melhoria do desempenho dos estudantes das redes e
redução das taxas de abandono e evasão escolar.
§1º. O presente Termo de Cooperação implica na conjunção de
esforços entre a SEDUC/PI e a SEDUC/CE para cumprir o disposto na
Constituição Federal de 1988, na Constituição do Estado do Piauí e
de Ceará, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no Regimento
Geral das Escolas Estaduais, no Estatuto do Servidor Público, no
Estatuto do Magistério, no Código de Ética, nos decretos e instruções
normativas pertinentes ao tema, para atendimento na Educação Básica
das Redes Estaduais parceiras, notadamente no esforço comum de
evitar a propagação da COVID-19 na rede de educação do país.
§2º. Também constituem objetivos do TERMO:
Cooperar mediante intercâmbio de informações visando a execução
do regime especial de aulas não presenciais no sistema de ensino;
Cooperar em boas práticas de gestão para a educação e atividades afins.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 24 de junho de 2021
SIGNATÁRIOS: Ellen Gera de Brito Moura - Secretário Estadual de
Educação do Piauí e Eliana Nunes Estrela - Secretária Estadual de
Educação do Ceará.

Ellen Gera de Brito Moura
Secretário Estadual de Educação do Piauí

Of. 203

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEDUC

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação 005/2021
Processo Licitatório n° 00303.000566/2021-60/DPE/PI

Objeto: Contratação de locação de terreno na Rua Nogueira Tapety,
nº 150, Bairro Noivos, cidade de Teresina (PI) para ser um
estacionamento, o qual seja compatível com as necessidades e
demandas desta Defensoria Pública na referida comarca, diante da
reforma do Núcleo Central.

Da Contratada: CIPLAN - Construção Incorporação e Planejamento
Ltda, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ nº 09.586.496/
0001-00.

Do Prazo de Vigência: O contrato terá vigência a contar da sua data de
assinatura por 36 (trinta e seis) meses.
Do Valor Mensal: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Do Fundamento Legal: Artigo 24, X, Lei 8.666/93.
Considerando o que consta no Parecer Jurídico nº 082/2021 (DOC SEI
1841296), ratifico a Dispensa de Licitação em consonância com a
justificativa nº 007/2021 apresentada pela Comissão Permanente de
Licitação, com arrimo no artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.
Nestes termos,

Teresina/PI, 01 de julho de 2021.

ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Defensor Público-Geral

Of. 042
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL CHAGAS RODRIGUES
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