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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA  SEADPREV/PI 
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES 
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL 
 

Ata de Registro de Preços nº XIV/2016  
Concorrência nº 002/2015  CPL I  SEADPREV/PI 
Processo Administrativo Nº AA.002.005513/15-31  
Validade: 12 meses da data de assinatura 
Data de assinatura da Ata de SRP: 03/05/2016 
Data de Adjudicação e Homologação: 02/05/2016 (Diário Oficial do Estado do Piauí, p. 83) 
Órgão Gerenciador: Secretaria da Administração e Previdência do Estado do Piauí 
Órgão Participante: Coordenadoria de Comunicação do Estado do Piauí 
Autoridade Competente: Francisco José Alves da Silva 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PODER EXECUTIVO DO 
ESTADO DO PIAUÍ, nos termos do Item 1  DO OBJETO  do instrumento convocatório. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PERCENTUAL 

HONORÁRIOS sobre os custos (i) à produção e à execução técnica de peça e ou 
material, assim como (ii) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros 
instrumentos, de avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público 
alvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias 
ou sobre os resultados das campanhas realizadas ou a serem realizadas; (iii) à criação e 
desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a 
expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias; 

10% 
(DEZ POR CENTO) 

DESCONTO sobre os trabalhos de criação e produção interna, que será aplicada a 
Tabela Referencial de Custos Internos editada pelo Sindicato das Agências de 
Propaganda do Estado do Piauí; O preço proposto contempla todos os custos e 
despesas necessários à plena execução do serviço, tais como de pessoal e de 
administração e todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc) incidentes 
sobre os serviços objeto desta licitação, nada mais sendo lícito pleitear do Estado do 
Piauí a esse título. 

35% 
(TRINTA E CINCO 

POR CENTO) 

O desconto de agência ou honorários de mídia será pago à agência que intermediar a compra de 
espaço/tempo publicitários, pelos Veículos de Comunicação, na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
da mídia efetivamente negociada, sendo que o veículo emitirá sua fatura contra o Estado do Piauí 

agência emitirá os restantes 20% (vinte por cento) contra o Estado do Piauí, deduzido o valor equivalente a 
3% (três por cento) à titulo de repasse do desconto de agencia à Contratante na forma das normas padrão da 
atividade publicitária e de seu ANEXO B. 

EMPRESAS: 

1) ECLÉTICA COMUNICAÇÃO SS LTDA  Rua Oeiras, 1727, Térreo, Bairro Vermelha,CEP 64.018-020, Teresina-
PI. CNPJ 02.252.682/0001-01 
2) NOVA COMUNICAÇÃO LTDA  EPP  Av Vilmary, 2100, Bairro São Cristóvão, CEP 64.051-120, Teresina-PI. 
CNPJ 05.701.640/0001-42 
3) S/A PROPAGANDA LTDA  - Rua Visconde da Parnaíba, 2485, Bairro Ininga, CEP 64.049-570. CNPJ 
02.967.456-0001-50 
4) MADE PROPAGANDA  Rua Napoleão Lima 1392/1 Sala 102, Bairro Joquei, CEP 64.049-220, Teresina-PI. 
CNPJ 01.380.256/0001-34  
5) ERICK MIRANDA GOMES ME.  Rua Anisio de Abreu, 678, Bairro Centro, CEP 64.001-330, Teresina-PI. CNPJ 
12.900.896/0001-44 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E
PREVIDÊNCIA –SEADPREV

Of. 369

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016

MODALIDADE : Pregão Presencial nº 001/2016-SRP.
OBJETO : Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de
Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Locação de
Equipamentos de Exames Clínicos Hospitalares.
VALIDADE: 12 (doze) meses.
FUNDAMENT O LEGAL: Art. 15, II, da Lei n 8.666/93

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI
HOSPITAL REGIONAL  SENADOR DIRCEU ARCOVERDE

DATA DA ASSINATURA DA ATA: 06 de maio de 2016.

Uruçuí, 06 de maio de 2016.

Edmar José de Figueiredo
Diretor-Geral
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 001/2016 - SRP
Processo Administrativo nº 001/2016

Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de
Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Locação de
Equipamentos de Exames Clínicos Hospitalares.

Com fulcro no art. 4º, XXII, da Lei 10.520/2002, e art. 7º, IV, do
Decreto nº 3.555/2000, HOMOLOGO o resultado da licitação Pregão
Presencial nº 001/2016, cujo objeto é o Registro de Preços para
Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação
de Serviço de Locação de Equipamentos de Exames Clínicos
Hospitalares, com preço final de:
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DO ESTADO DO PIAUÍ

Of. 415


