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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO PIAUÍ

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

SEI nº 00303.002364/2023-33
Pregão Eletrônico SRP nº 008/2022/DPE/PI
ASSUNTO: Procedimento Licitatório – Pregão Eletrônico SRP nº
008/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE: AUXILIAR DE
GESTÃO NÍVEL SUPERIOR, MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO E
MOTOBOY, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA DPE/PI.
O Defensor Público Geral no uso de sua competência e tendo como
prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93,
bem como:

1. Considerando o procedimento licitatório cujo objeto é
Contratação de empresa para a prestação dos serviços continuados
de: Auxiliar de Gestão Nível Superior, Motorista de Veículo Pesado e
Motoboy, a fim de atender às demandas da DPE/PI;

2. Considerando que o Processo se deu na modalidade Pregão
na forma eletrônica com data de disputa em 13/09/2022, pela plataforma
de compras do Governo Federal www.gov.br/compras/pt-br;

3. Considerando às informações apresentadas pela pregoeira, o
parecer jurídico, o Acórdão TCU nº 2920/20, dentre outras
ponderações relativas à competitividade do certame durante a fase
de lances que tendem à anulação do certame e de todos os seus atos;

4. Considerando o poder de autotutela da Administração Pública
de reexaminar atos anteriores devendo anulá-los por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado;

5. Considerando a súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos,
a apreciação judicial;

6. DETERMINA-SE a anulação total do Pregão Eletrônico SRP
nº 008/2022.

7. Com fulcro no art. 49, § 3º da Lei 8.666/93 c/c art. 109, I, “c”, dá-se
ciência aos licitantes da anulação da presente licitação, para que,
querendo, se possa exercer a ampla defesa e o contraditório, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação desta Decisão.

8. Publique-se.

Teresina/PI, 15 de setembro de 2022

ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Defensor Público Geral

Of . 070

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 59/2022-SUPLI/
GEGCO/AGESPISA AO CONTRATO Nº 58/2021-SUPLI/GEGCO/
AGESPISA

CONTRATANTE: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A -
AGESPISACONTRATADA: CONSTRUTORA ITAJI EIRELICNPJ:
09.648.446/0001-00
OBJETO: Execução de reservatório de concreto de 75m³, proteção
de área e adutora, com fornecimento de materiais, do sistema de
abastecimento de água da cidade de Santa Rosa (lote 03), no Estado
do Piauí.ADITIVO: Fica pactuado o acréscimo dos quantitativos
relativos ao objeto do Contrato, no percentual de 10,27 % (dez vírgula
vinte e sete por cento), o Contrato terá um aumento no valor total de
R$ 51.150,06 (cinquenta e um mil, cento e cinquenta reais e seis
centavos) passando o valor total do Contrato de R$ 497.999,37

(quatrocentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e nove reais
e trinta e sete centavos) para o valor total de R$ 549.149,43 (quinhentos
e quarenta e nove mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três
centavos).PROCESSO Nº 1776/2022DATA DE ASSINATURA: 02/09/
2022FUNDAMENTO LEGAL: Leis n.º 13.303/2016

LEONARDO SILVA SOUSA
Diretor-Presidente

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 60/2022-SUPLI/
GEGCO/AGESPISA AO CONTRATO Nº 62/2022-SUPLI/GEGCO/
AGESPISA

CONTRATANTE: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A -
AGESPISACONTRATADA: CONSTRUTORA ITAJI EIRELICNPJ:
09.648.446/0001-00
OBJETO: Execução dos serviços de reforma das instalações da
AGESPISA na cidade de Picos, no Estado do Piauí.ADITIVO: Fica
pactuado o acréscimo dos quantitativos relativos ao objeto do
Contrato, no percentual de 44,78 % (quarenta e quatro vírgula setenta
e oito por cento), o Contrato terá um aumento no valor total de R$
689.564,41 (seiscentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e
quatro reais e quarenta e um centavos) passando o valor total do
Contrato de R$ 1.540.000,00 (um milhão e quinhentos e quarenta mil
reais) para o valor total de R$ 2.229.564,41 (dois milhões, duzentos e
vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e
um centavos).PROCESSO Nº 1761/2022DATA DE ASSINATURA:
02/09/2022FUNDAMENTO LEGAL: Leis n.º 13.303/2016

LEONARDO SILVA SOUSA
Diretor-Presidente

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 61/2022-SUPLI/
GEGCO/AGESPISA AO CONTRATO Nº 42/2022-SUPLI/GEGCO/
AGESPISA

CONTRATANTE: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A -
AGESPISACONTRATADA: CONSTRUTORA ITAJI EIRELICNPJ:
09.648.446/0001-00
OBJETO: Execução de duas ETAS compactas no município de São
Raimundo Nonato, no Estado do Piauí, sendo 01 (uma) de tratamento
de ferro em serra branca e 01 (uma) convencional no
Garrincho.ADITIVO: Fica pactuado o acréscimo dos quantitativos
relativos ao objeto do Contrato, no percentual de 24,17 % (vinte e
quatro vírgula dezessete por cento),  o Contrato terá um aumento no
valor total de R$ 1.528.507,05 (um milhão, quinhentos e vinte e oito
mil, quinhentos e sete reais e cinco centavos) passando o valor total
do Contrato de R$ 6.325.000,00 (seis milhões e trezentos e vinte e
cinco mil reais) para o valor total de R$ 7.853.507,05 (sete milhões,
oitocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e sete reais e cinco
centavos).PROCESSO Nº 1795/2022DATA DE ASSINATURA: 02/
09/2022FUNDAMENTO LEGAL: Leis n.º 13.303/2016

LEONARDO SILVA SOUSA
Diretor-Presidente

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 62/2022-SUPLI/
GEGCO/AGESPISA AO CONTRATO Nº 46/2022-SUPLI/GEGCO/
AGESPISA

CONTRATANTE: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A -
AGESPISACONTRATADA: CONSTRUTORA ITAJI EIRELICNPJ:
09.648.446/0001-00
OBJETO: Ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água
do município de Avelino Lopes, no Estado do Piauí.ADITIVO: Fica
pactuado o acréscimo dos quantitativos relativos ao objeto do Contrato,
no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento), o Contrato terá um
aumento no valor total de R$ 247.726,34 (duzentos e quarenta e sete mil
e setecentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) passando o
valor total do Contrato de R$ 991.000,00 (novecentos e noventa e um mil
reais) para o valor total de R$ 1.238.726,34 (um milhão, duzentos e trinta
e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e quatro
centavos).PROCESSO Nº 1758/2022DATA DE ASSINATURA: 02/09/
2022FUNDAMENTO LEGAL: Leis n.º 13.303/2016

LEONARDO SILVA SOUSA
Diretor-Presidente
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