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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 067/2021

Número do Processo de Licitação: Convite para Comparação de
Preços SEFAZ-PI nº. 10/2021.
Modalidade de Licitação: Convite para Comparação de Preços
SEFAZ-PI nº. 10/2021.
Fundamento Legal: Convite para Comparação de Preços SEFAZ-PI
nº. 10/2021, conforme o despacho exarado no Processo
Administrativo SEI nº. 00009.022000/2020-32, vinculado ao Parecer
da Controladoria Geral do Estado do Piauí nº. 797/2021, Parecer da
Procuradoria Geral do Estado do Piauí - Parecer PGE/PLC nº. 27/
2021, realizado nos termos do Contrato de Empréstimo nº. 4460/OC-
BR, firmado entre o Estado do Piauí e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID, conforme faculta o § 5º. do Art. 42 da Lei
Federal nº. 8.666, de 21/6/93, com suas alterações subsequentes e
legislação correlata e o que mais consta dos citados autos, que
passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente
de transcrição, em conformidade com as normas da Lei Federal nº.
8.666/93, Lei Federal nº. 10.520/2002 e Decreto Estadual nº. 15.093/
2013, os quais se submetem as partes para todos os efeitos.
Contratante: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
– SEFAZ-PI.
CNPJ do Contratante: 06.553.556/0001-91.
Contratada: PATAMAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ/CPF da Contratada: 29.786.317/0001-87
Resumo do Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente
Contrato a reforma e modernização do prédio onde funciona o Posto
Fiscal Pipocas, no município de Acauã (PI)
Prazo de Vigência: A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses
corridos, contados a partir da data de sua assinatura, admitida a
prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo
as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção
de defeitos.
Prazo de Execução: O prazo de execução do objeto contratual é de
180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir do recebimento,
pela Contratada, da Ordem de Serviço (OS)
Data da Assinatura do Contrato: 16/08/2021.
Valor Global:  R$ 669.248,50 (seiscentos e sessenta e nove mil,
duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)
Ação Orçamentária: 13.101.04.0010.1900.
Natureza da Despesa: 44.90.51
Fonte de Recursos: 0117001001 - PRODAF/BID.
Nº. da Nota de Reserva no SIAFE: 2021NR00077.
Nº. da Reserva Orçamentária no SIAFE: 2021RO02193.
Nº Automático do Contrato no SIAFE: 21000285
Signatários do Contrato:
Pela Contratante: RAFAEL TAJRA FONTELES.
Pela Contratada: ADERÇOM LIMA DE CARVALHO
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES -
SUPARC

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021

PROCESSO SEI N° 00010.003354/2021-20

A SUPERINTENDÊNCIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES –
SUPARC, com sede no Centro Administrativo, 2º Andar, Bloco I, Av.
Pedro Freitas, Bairro São Pedro, Teresina/PI, CEP 64.018-900, nos
termos da Resolução n° 001/2018, do Conselho Gestor de PPP do
Estado do Piauí, com base no disposto na Cláusula 21 dos Contratos
de Parceria Público-Privada nº 01/2020, nº 02/2020, nº 03/2020, nº 04/
2020, nº 05/2020, nº 06/2020, nº 07/2020 e nº 08/2020, e com base nas
Leis Estaduais e Federais de regência, neste ato, representada pela
COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO, constituída pela Portaria
SUPARC nº 046/2021, torna pública, por meio do presente
instrumento, a abertura do procedimento de CHAMAMENTO
PÚBLICO para SELEÇÃO DE VERIFICADORES INDEPENDENTES, a
serem contratados pelas concessionárias GM Energia SPE Ltda,
BrengerPar Concessionária Usinas Solar Piauí I e II SPE Ltda e Energia
Sustentável do Piauí SPE Ltda. para atuar na fiscalização, aferição do
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desempenho, avaliação dos impactos sócio econômicos e da qualidade
dos serviços prestados no âmbito dos Contratos de Parceria Público-
Privada nº 01/2020, nº 02/2020, nº 03/2020, nº 04/2020, nº 05/2020, nº 06/
2020, nº 07/2020 e nº 08/2020, cujo objeto é a concessão administrativa,
para construção, operação, manutenção e gestão de miniusinas de
geração de energia solar fotovoltaica, com gestão e operação de serviços
de compensação de créditos de energia elétrica.

O Edital e seus anexos estarão disponíveis na íntegra nos sítios
eletrônicos: www.pi.gov.br e www.ppp.pi.gov.br , pelo período de 17
de agosto de 2021 a 21 de setembro de 2021.

Poderão participar da SELEÇÃO entidades devidamente constituídas
sob a forma de pessoa jurídica, isoladamente ou em consórcio, e que
atendam às exigências deste CHAMAMENTO PÚBLICO.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO:

As empresas interessadas em participar desta SELEÇÃO deverão
apresentar sua PROPOSTA até às 13h do dia 21 de setembro de 2021,
diretamente na sede da SUPARC, localizada no endereço supracitado,
ou através do e-mail: miniusinas@ppp.pi.gov.br.

Teresina, 17 de agosto de 2021.

Justina Vale de Almeida
Presidente da Comissão de Seleção

Viviane Moura Bezerra
Superintendência de Parcerias e Concessões
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Timon iniciou, no final
da tarde de terça-feira
(17), a “Balada da Vacina”
para vacinar a população
jovem com 23 anos ou
mais. Segundo a Prefeitura
de Timon, a meta era vaci-
nar cerca de 2,5 mil pes-
soas durante o evento.

A imunização dessa
faixa etária iniciou às 17h,
no ginásio Francisco Car-
los Jansen. A ação ocorreu
ao som da banda da Esco-

la de Artes Beija-Flor.
De acordo com o se-

cretário de Saúde do mu-
nicípio, Marcos Vinicius
Cabral, em entrevista à Re-
de Meio Norte, a proposta
da “Balada” é priorizar

aquelas pessoas que tra-
balham ou estudam du-
rante o dia.

“Agente viu a necessida-
de das pessoas que traba-
lham, estudam ou fazem
outra atividade que não

conseguem ir aos nossos
postos de vacinação, duran-
te os dias que são destina-
dos. Então veio a ideia da
Balada da Vacinação. Nós
esperamos vacinar mais de
2,5 mil pessoas e avançar
mais ainda a vacinação con-
tra a Covid-19 dentro do
nosso município”explicou. A
“Balada” só terminou quan-
do todas as doses disponí-
veis acabarem.

De acordo com o bole-
tim epidemiológico da
Secretaria Municipal de
Saúde referente à última
segunda-feira (16), até
este dia 35.854 casos fo-
ram notif icados, 1.103
suspeitos, 16.022 descar-
tados, 18.729 confirma-
dos, 17.669 recuperados
e 375 óbitos.

Geral8JORNAL MEIO NORTE- TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 18 de agosto de 2021

Separação de
poderes une o País,
adverte senador
Os líderes do governo se
articulam na defesa do
presidente Bolsonaro, que
enfrenta um dos momen-
tos mais grave desde sua
posse, em janeiro de
2019. O senador Eduardo
Gomes (MDB), por exem-
plo, que esteve alguns
dias afastado para acom-
panhar um procedimento
cirúrgico de sua mãe, con-
sidera que "o único e prin-
cipal fator de união no
Brasil é a separação de
poderes, por mais óbvio e
simples que pareça".

Ovo ou a galinha?
Já não se sabe ao certo
quem começou a briga,
mas é possível lembrar
fatos marcantes que ilus-
tram o fim da separação
dos poderes.

Como começou
O STF revoltou Bolsonaro
ao anular atos meramente
administrativos, a pedido
de partidos da oposição,
sobretudo do Rede, de um
só deputado.

Reação forte
A reação do presidente,
considerada despropor-
cional, foi atacar ministros
que, na sua avaliação,
estariam empenhados em
impedi-lo de governar.

Poderes sob tutela
Decisões do STF anu-
laram prerrogativas presi-
denciais como preencher
cargos de confiança (PF
etc.) e até mandaram o
Congresso instalar CPI.

Avanço na
infraestrutura 
se deve a 700 
mil ‘fiscais’
Enquanto holofotes estão
fixados na briga entre STF
e o presidente Bolsonaro,
a infraestrutura brasileira
segue avançando a passos
largos depois da transfor-
mação de cerca de 700
mil caminhoneiros em ‘fis-
cais de rodovias’, como são
chamados pelo ministro
Tarcísio Freitas. Ele diz
participar de 43 grupos de
WhatsApp e receber men-
sagens diretas dos moto-
ristas relatando defeitos,
pedidos de manutenção
ou de melhorias.

Trabalho 24h
Freitas revelou que um
caminhoneiro entrou em
contato às 2h da manhã
de um sábado na hora da
quebra do caminhão. Foi
respondido na hora.

Importância 
devida
"Na hora, mandei men-
sagem para o diretor-
geral do DNIT e o reparo
foi feito", disse Freitas, que
depois recebeu um novo
contato do motorista.

Exemplos reais
O contato direto com
caminhoneiros rende fru-
tos. "No trajeto de volta,
ele viu a obra feita aí fez
um vídeo, agradeceu e
isso viralizou nos grupos".

Palavra de jurista
O ex-presidente nacional
da OAB Ophir Cavalcante
acha que há possível
crime a ser verificado em
processo legal, no caso
Roberto Jefferson, mas
advertiu que "o STF não
pode ser acusador e jul-
gador ao mesmo tempo."

Conforme o script
O auditor do Tribunal de
Contas da União (TCU)
que depôs ontem na CPI
parecia mais interessado
em manter o emprego e
reconquistar os colegas
de trabalho. Encontrou
uma plateia disposta a
ajudar nisso.

Faltou mencionar
Na reinauguração do
aeroporto de Campo
Grande, dias atrás, omiti-
ram a paternidade da
reforma. Foi Carlos Marun
quem obteve os recursos,
quando era ministro da
Secretaria de Governo do
governo Michel Temer.

Jogo de cena
Após os canudos e saco-
las, políticos querem
proibir isopor em bande-
jas e copos térmicos. Não
se enganem, o objetivo é
"lacrar" na eleição. Mas
eles não encaram o lobby
de setores poderosos e
altamente poluentes.

Eterno 
Afeganistão
A emboscada do Vale do
Uzbin, na Guerra Afega-
nistão, que vitimou deze-
nas de combatentes e
civis, incluindo dez solda-
dos franceses, completa
13 anos nesta quarta-
feira (18).

Não foi ele
A Conab identificou alta
de mais de 50% no valor
da cenoura e do tomate
vendidos no atacado em
cinco Estados, com a
maior variação vista em
Vitória. O principal moti-
vo foi o clima com geadas
e baixas temperaturas.

Hora de 
se reerguer
Os investimentos na infra-
estrutura brasileira e a
retomada da economia
com flexibilização de re-
gras de isolamento social
no país serão tema de
debate na CNI com parti-
cipação do ministro Tarcí-
sio Freitas nesta quarta

Sol para todos
Associação Brasileira de
Energia Solar Fotovoltaica
confirmou que o país
superou marca de 700 mil
consumidores com ge-
ração própria. Segundo a
Absolar, foram R$ 32 bi-
lhões investidos e 189 mil
empregos criados.

Pensando
bem...
. . .o Brasil já
aplicou 170
milhões de
vacinas contra
a covid, mas o

remédio para o
mau humor é

outro.

claudiohumberto@meionorte.com

CLÁUDIOHUMBERTO

"Não cabe ao jul-
gador ser tam-
bém autor da
ação penal"

Ophir Caval-
cante, ex-presi-

dente nacional da
OAB, sobre as

prisões ordenadas
pelo STF

TIMON

Balada da Vacinação
aplica 2,5 mil doses

A vacinação contra a Covid-19 no município já contempla jovens
com 23 anos ou mais, com aplicação da primeira dose contra Covid

De acordo 
com o boletim,
até este dia
35.854 casos 
foram notificados
e 375 óbitos

Fazenda da Paz entrega certificados
ACOLHIDOS

Doze acolhidos da Fa-
zenda da Paz certificado do
curso profissionalizante o-
fertado pela Fazenda da
Paz. O curso de Energia So-
lar Fotovoltaica, através do
Projeto “Aprender para Ven-
cer” é uma parceria da Fa-
zenda da Paz com a institui-
ção suíça Brücke Le Pont.

A profissionalização faz
parte da metodologia da
Fazenda da Paz. Ao con-
cluir o tratamento, muitos
acolhidos retornavam
ociosos para casa. Mas, a-
través da profissionaliza-
ção, o pós-tratamento se
torna mais seguro estando
alinhado com a reinserção
social através do trabalho.
Por conta disso, além da o-
portunidade de concluir o
ensino regular, os depen-
dentes químicos em trata-
mento podem realizar cur-

sos profissionalizantes o-
fertados nas comunidades.

“A Fazenda da Paz, jun-
tamente com a Brücke Le
pont, ONG suíça, há 12 a-
nos vem oferecendo algo a
mais para os nossos acolhi-
dos e esse algo a mais é a
qualificação profissional.
Com muita alegria dizemos
que eles conseguiram esse

certificado por mérito e
dedicação deles”, diz Enei-
da Lustosa, presidente da
Fazenda da Paz.

“O curso abriu um le-
que de oportunidades, não
só no mercado de traba-
lho, mais também, como
pessoa, podendo ver de
varias formas e maneiras
aquilo que vou querer para

minha vida. Gostei muito
do curso, em especial, gos-
taria de agradecer ao pro-
fessor Paulo que nos
orientou durante todo o
curso. Tenho a certeza que
o mercado de trabalho a-
tual tem dado a oportuni-
dade para que nos possa
inserir na sociedade e que
eu faço parte deste merca-
do”, conta Rafael Sarma-
nho, concludente do curso.

Os cursos têm o objeti-
vo de estimular um apren-
dizado e auxiliar na inser-
ção do mercado de traba-
lho, desta forma, todos es-
tão qualificados a traba-
lharem na área que con-
cluíram o curso e Fazenda
da Paz ajuda ainda na bus-
ca de um novo emprego,
fazendo o intermédio com
empresas e elaborando um
bom currículo.

Amapi recebe representantes do CRC-PI
CONTABILIDADE

O presidente da Asso-
ciação dos Magistrados
Piauienses, Leonardo Bra-
sileiro, recebeu, na terça-
feira (17), representantes
do Conselho Regional de

Contabilidade do Piauí
(CRC-PI), na sede da Ama-
pi. Na ocasião, foram apre-
sentadas duas demandas
da categoria contábil para
conhecimento dos Magis-

trados e Magistradas do
Piauí: a escolha de um
perfil técnico para conse-
lheiro do Tribunal de Con-
tas do Estado do Piauí
(TCE-PI) e apoio para a
disseminação do Cadastro
Nacional de Peritos Con-
tábeis (CNPC) entre os
magistrados estaduais.

O presidente da Amapi
agradeceu a visita e enfati-
zou a confiança no Poder
Legislativo para a escolha
de um candidato ao TCE
preparado e que atenda
aos requisitos estabeleci-
dos na norma Constitu-
cional. “Como representan-
te da Magistratura esta-
dual do Piauí, respeitando
a separação e independên-
cia entre os Poderes, ense-
jamos que o processo seja
feito com a maior transpa-
rência possível e em obe-
diência aos princípios
constitucionais. Indepen-
dente de qual categoria
pertença, que seja escolhi-
do o candidato mais prepa-
rado e que satisfaça os
requisitos exigidos pela
Constituição para a investi-

dura no cargo”, enfatizou o
juiz Leonardo Brasileiro,
parabenizando o CRC-PI e
demais entidades pelo en-
gajamento com pautas de
relevância social.

Na ocasião, a presiden-
te do CRC-PI, Regina Pa-
chêco, apresentou ofício
solicitando o apoio da A-
mapi para disseminar e in-
centivar os magistrados es-
taduais a consultarem e u-
tilizarem o Cadastro Nacio-
nal de Peritos Contábeis
(CNPC), criado pelo Conse-
lho Federal de Contabilida-
de, em 2016. Esse cadastro
visa oferecer à sociedade e
ao Judiciário uma lista de
profissionais qualificados
que atuam como peritos
contábeis.

“Vamos levar esse plei-
to à Presidência e Correge-
doria do Tribunal de Justiça
do Piauí porque entende-
mos sua importância para
a celeridade de questões
judicializadas que envol-
vem e carecem de conheci-
mento contábil especiali-
zado”, disse o presidente da
Amapi.


