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ANEXOS DO EDITAL

ANEXO III DO EDITAL

MODELO DE FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Sr. (a) Pregoeiro (a),

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 - SLC/DL/SEADPREV

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do ITEM discriminado, conforme Anexo Único do TR, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1. CONDIÇOES GERAIS:

1.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

1.2. Nossa proposta para cumprir o objeto desta licitação nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos é a seguinte:

Itens ESPECIFICAÇÃO UND TOTAL VLR UNIT VLR TOTAL

1

Estojo Grã-Cruz Completo.

Estojo em madeira em veludo de cor azul, me. 46 x 31cm, faixa med. 70cm (verde/amarelo) com roseta e pingente em metal dourado med. 5,5 x 5,5cm, placa em
metal  dourado  me.  8,8cm,  pingente  em  miniatura  metal  dourado,  pendente  de  fita  (verde/amarelo)  med.  2,5  x  2,5cm,  botão  em  metal  dourado  e  esmalte
(verde/amarelo) e passadeira em metal dourado e esmalte (verde/amarelo) med. 5,0 x 1,0cm.

UND 601

2

Estojo Grande Oficial Completo.

Estojo em madeira com forro em veludo de cor azul med. 27 x 17cm, Coleira em gorgorão (verde/amarelo) com pingente em metal dourado, med 5,5 x 5,5cm, placa
em metal prateado, med. 8 x 8cm, pingente miniatura em metal dourado, pendente em fita (verde/amarelo) med. 2,5 x 2,5cm, botão em metal dourado e esmalte
(verde/amarelo) e Passadeira em metal dourado e esmalte (verde/amarelo), med. 5,0 x 1,0cm.

UND 603

3

Estojo Comendador Oficial Completo.

Estojo em madeira com forro em madeira de cor azul, med. 17 x 12cm, coleira em gorgorão (verde/amarelo) com pingente em metal prateado med. 54,5 x 5,5cm,
pingente miniatura em metal dourado pendente de fita (verde/amarelo) med. 2,5 x 2,5cm, botão em metal prateado e esmalte (verde/amarelo) e passadeira em metal
dourado e esmalte (verde/amarelo) med. 5,5 x 1,0cm.

UND 604

4

Estojo Oficial Completo.

Estojo em madeira com forro em veludo de cor azul med. 15 x 10cm, pingente em metal dourado, pendente de fita (verde/amarelo) med. 5,5 x 5,5cm, pingente
miniatura em metal dourado, pendente de fita (verde/amarelo) med. 2,5 x 2,5cm, botão em metal dourado em esmalte (verde/amarelo) e passadeira em metal
dourado e esmalte (verde/amarelo), med. 5,5 x 1,0cm.

UND 809

5

Estojo Cavaleiro Completo.

Estojo em madeira com forro em veludo de cor azul med. 15 x 10cm, Pingente em metal prateado, pendente de fita (verde/amarelo) med. 5,5 x 5,5cm, pingente em
miniatura em metal prateado pendente de fita (verde/amarelo) med. 5,5 x 2,5cm, botão em metal prateado e esmalte (verde/amarelo) e Passadeira em metal
prateado e esmalte (verde/amarelo), med. 5,5 x 1,0cm.

UND 609

6

ITEM EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP.
Estojo Grande Colar Completo.

Estojo em madeira com forro em veludo de cor azul, med. 29 x 21cm, grande colar em metal dourado constando 31 pingentes em miniaturas em metal dourado, med.
2,5 x 2,5cm com pingente de metal dourado med. 5,5 x 5,5cm, faixa medindo 70cm verde amarelo com roseta e pingente em metal dourado med. 8,0 x 8,0, pingente
em miniatura em metal dourado, pendente e fita verde e amarelo med. 2,5 x 2,5cm, botão em metal dourado e esmaltado (verde/amarelo) e passadeira em metal
dourado e esmaltado (verde/amarelo) med. 5,0 x 1,0cm.

UND 15

7

ITEM EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP.
Estojo Completo Medalha João Mendes Olímpio de Melo.

Estojo em madeira com forro em corine de cor verde, medindo 15x 10cm. Pingente (medalha) medindo 3,5cm de diâmetro em metal dourado com gravação em alto
relevo, pendente de fita (verde/amarelo).

UND 509

8

ITEM EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP.

Placa Homenagem. Medida 30x20

Placa confeccionada em aço inox gravado. Tamanho: 30x20cm; Capa de veludo.

125

9

ITEM EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP.

Placa Homenagem. Medida 17X12

Placa confeccionada em aço inox gravado. Tamanho: 17x12cm; Capa de veludo.

UND 125

10

ITEM EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP.

Placa Homenagem. Medida 15X25

Placa confeccionada em aço inox gravado. Tamanho: 15x25cm; Capa de veludo.

UND 125

11

Medalha do Mérito da Segurança Pública “Dr. Manoel Joaquim Baía”
Conforme Decreto 11.522/2004 de 04/11/2004.

A Medalha será cunhada em metal dourado, em alto e baixo relevo. Anverso da Medalha, consta o Brasão do Estado do Piauí ao centro de um círculo da figura do sol
e, ao redor deste, a inscrição “Mérito da Segurança Pública Dr. Manoel Joaquim Baía”; Reverso da Medalha, localiza-se, no centro de um círculo, a figura da estrela
Antares, sob a qual consta a figura de três faixas, representando a Bacia Hidrográfica do Parnaíba, e no círculo mais externo, encontra-se insculpida a inscrição
“Secretaria da Segurança Pública do Estado do Piauí”; Suporte será formado por duas folhas de carvalho, com os pecíolos voltados para o interior; Fita será de seda
chamalotada na cor branca, ao centro, ladeada pelas cores verde, amarela e azul, em dimensões iguais, constando de um passador, orlado de onda grega dourada,
tendo, ao centro, a figura de três piaus; Barreta com as mesmas caracterís�cas da fita orlada de onda grega dourada, com 10 milímetros de altura, por 35 milímetros
de largura, constando, ao centro, a figura de três piaus; Roseta nas mesmas cores da fita, com reduções para o diâmetro de 10 milímetros, contendo, ao centro, a
figura de três piaus.

UND 1000

12

Medalha do Mérito da Policia Civil
Conforme Decreto nº 19.152, de 12.08.2020, publicado no DOE nº 150 de 12.08.2020, fl. 04.

Especificação: o brasão deve ser esculpido em latão com aproximadamente 5cm de diâmetro e todo na cor dourada. No anverso: Brasão da Polícia Civil do Estado do
Piauí, esculpido na cor dourada, contendo duas flâmulas em alto relevo, uma na parte superior e outra na parte inferior. Na flâmula superior, deverá constar a palavra
“POLÍCIA”, e na flâmula inferior a palavra “CIVIL”, ambas em baixo relevo. No centro, deverá conter, também em alto relevo, o brasão de armas do Estado do Piauí. Na
parte inferior do escudo, deve constar a sigla do Estado do Piauí,  “PI”, também em alto relevo. Tipografia fonte Arial Black,  em caixa alta. No anverso: deverá

UND 1000
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apresentar a inscrição HONRA AO MÉRITO DA POLICIA CIVIL. todo em caixa alta e baixo relevo.  Fita: seda chamalotada de 35 mm de largura por 50 mm de altura com
03 (três) listras iguais nas cores verde-bandeira, amarelo-ouro e azul-celeste, dispostas nesta ordem, a par�r do externo esquerdo, estrangulada na alça da medalha. A
fita deverá conter broche para fixação. Estojo: em polies�reno de alto impacto com reves�mento em camurça na cor azul composto de 02 (duas) partes. 1ª parte:
Fundo com acabamento de base do Brasão em espuma e reves�mento em camurça na cor azul. 2ª parte: Tampa com acabamento interno em camurça de cor azul. 
Medidas externas: comprimento: de 110 mm, largura: 55mm e altura: 25mm.

13

ITEM EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP.
Medalha do Mérito Policial Militar

Conforme Decreto nº 6.216, de 15 de abril de 1985.

Especificação: No anverso uma cruz vazia em esmalte azul com orla dourada tendo ao centro um círculo dourado onde se insere uma coroa de visconde também em
ouro. Os braços da cruz são interligados por pares de pistolas bucaneros. No reverso em cada braço da cruz vazia dourada a par�r da lateral à esquerda: “MÉRITO
POLICIAL MILITAR” e no disco central: PMPI. Fita: Seda chama lotada com uma listra verde com 10mm ladeada por dois frisos amarelos de 10mm com 02 (dois) filetes
azuis nas orlas, medindo 2,5mm cada e altura de 50mm. Passador: Retângulo ornado de onda grega dourada, com 10 mm de altura por 35 mm de largura, carregando
ao centro um triângulo formado pelos “piaus”. Suporte:  Formado por 02 (duas) folhas de carvalho com os pecíolos voltados para o interior ajustados pelos dois
ângulos inferiores através de uma haste que se fixa nas pontas das folhas tudo com o mesmo metal da medalha. Barreta: Com a mesmas caracterís�cas da fita ornada
de onda grega dourada com 10 mm de altura por 35mm de largura carregando no centro, o triângulo formado pelos “piaus”. Roseta: Nas mesmas cores da fita com
reduções para o diâmetro de 10mm. Embalagem: Estojo em madeira com forração externa em papel couro na cor azul e composto por 2 (duas) partes. 1ª parte: Base
da embalagem da Medalha com acabamento em espuma e reves�mento em veludo na cor azul. 2ª parte: Tampa com acabamento interno em espuma reves�do em
ce�m branco. Medidas externas: comprimento: 145 mm, largura: 85 mm e altura: 35 mm.

UND 300

14

ITEM EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP.
Medalha de Tempo de Serviço (30 Anos)

Conforme Decreto nº 475, de 09 de setembro de 1964, alterado pelo Decreto nº 6.333, de 29 de julho de 1985.

Especificação:  Cunhada em ouro com passador de igual metal carregado com 03 (três) estrelas. No anverso: Brasão do Estado do Piauí pousando numa estrela
gironada maçanetada de dez peças. O conjunto repousa sobre uma coroa de 35mm de diâmetro formada por um ramo de café fru�ficado à dextra e um de fundo
florido à sinistra, ambos atados na base por um laço; as pontas, maçanetadas de estrala tangenciam a parte externa dos ramos da coroa, cujo interior toca o escudo e
as folhas finais encostam na ponta superior da estrela. No reverso: Circularmente e pela parte superior: Medalha de Tempo de Serviço no exergo: PMPI; ao centro:
Decreto nº 475 de 09.09.64. Passador e Barreta: Medindo 10mm por 35mm, ornado por um friso de onda grega de 2mm, carregado com 03 (três) estrelas (com uma
das pontas voltada para cima), cunhagem em ouro. Fita: Seda chamalotada de 35mm de largura por 50 mm de altura com 03 listras iguais nas cores verde-bandeira,
amarelo-ouro e azul-celeste, dispostas nesta ordem, a par�r do extremo esquerdo, estrangulada na alça da medalha. Material: A medalha, passador e barreta serão
cunhadas em ouro de setecentos e cinquenta milésimos. Embalagem: Estojo em polies�reno de alto impacto composto por duas partes e reves�mento externo em
veludo na cor azul. 1ª parte: Base da embalagem da Medalha com acabamento em espuma e reves�mento em veludo na cor azul. 2ª parte: Tampa com acabamento
interno em espuma reves�do em veludo de cor azul. Medidas externas: comprimento: 140 mm, largura: 75 mm e altura: 35 mm.

UND 200

15

ITEM EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP.
Medalha de Tempo de Serviço (20 Anos)

Conforme Decreto nº 475, de 09 de setembro de 1964, alterado pelo Decreto nº 6.333, de 29 de julho de 1985.

Especificação:  Cunhada em prata com passador de igual metal carregado com 02(duas) estrelas. No anverso: Brasão do Estado do Piauí pousando numa estrela
gironada maçanetada de dez peças. O conjunto repousa sobre uma coroa de 35mm de diâmetro formada por um ramo de café fru�ficado à dextra e um de fundo
florido à sinistra, ambos atados na base por um laço; as pontas, maçanetadas de estrala tangenciam a parte externa dos ramos da coroa, cujo interior toca o escudo e
as folhas finais encostam na ponta superior da estrela. No reverso: Circularmente e pela parte superior: Medalha de Tempo de Serviço no exergo: PMPI; ao centro:
Decreto nº 475 de 09.09.64. Passador e Barreta: Medindo 10mm por 35mm, ornado por um friso de onda grega de 2mm, carregado com 02 (duas) estrelas (com uma
das pontas voltada para cima) cunhagem em prata. Fita: Seda chamalotada de 35mm de largura por 50 mm de altura com 03 listras iguais nas cores verde-bandeira,
amarelo-ouro e azul-celeste, dispostas nesta ordem, a par�r do extremo esquerdo, estrangulada na alça da medalha. Material: A medalha, passador e barreta serão
cunhadas em prata de novecentos milésimos. Embalagem: Estojo em polies�reno de alto impacto composto por duas partes e reves�mento externo em veludo na cor
azul. 1ª parte: Base da embalagem da Medalha com acabamento em espuma e reves�mento em veludo na cor azul. 2ª parte: Tampa com acabamento interno em
espuma reves�do em veludo de cor azul. Medidas externas: comprimento: 140 mm, largura: 75 mm e altura: 35 mm.

UND 250

16

ITEM EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP.
Medalha de Tempo de Serviço (10 Anos)

Conforme Decreto nº 475, de 09 de setembro de 1964, alterado pelo Decreto nº 6.333, de 29 de julho de 1985.

Especificação: Cunhada em bronze com passador de igual metal carregado com 01 (uma) estrela. No anverso: Brasão do Estado do Piauí pousando numa estrela
gironada maçanetada de dez peças. O conjunto repousa sobre uma coroa de 35mm de diâmetro formada por um ramo de café fru�ficado à dextra e um de fundo
florido à sinistra, ambos atados na base por um laço; as pontas, maçanetadas de estrala tangenciam a parte externa dos ramos da coroa, cujo interior toca o escudo e
as folhas finais encostam na ponta superior da estrela. No reverso: Circularmente e pela parte superior: Medalha de Tempo de Serviço no exergo: PMPI; ao centro:
Decreto nº 475 de 09.09.64. Passador e Barreta: Medindo 10mm por 35mm, ornado por um friso de onda grega de 2mm, carregado com 01 (uma) estrela (com uma
das pontas voltadas para cima) cunhagem em bronze. Fita: Seda chamalotada de 35mm de largura por 50 mm de altura com 03 listras iguais nas cores verde-bandeira,
amarelo-ouro e azul-celeste, dispostas nesta ordem, a par�r do extremo esquerdo, estrangulada na alça da medalha. Material: A medalha, passador e barreta serão
cunhadas em bronze. Embalagem: Estojo em polies�reno de alto impacto composto por duas partes e reves�mento externo em veludo na cor azul. 1ª parte: Fundo
com acabamento da base da Medalha em espuma e reves�mento em veludo na cor azul. 2ª parte: Tampa com acabamento interno em espuma reves�do em veludo
de cor azul. Medidas externas: comprimento: 140 mm, largura: 75 mm e altura: 35 mm.

UND 300

17

ITEM EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP.
Brevê de Honra ao Mérito.

Especificação:  Broche moldado, cor níquel,  com Brasão PMPI e Bandeiras do Brasil  e Piauí,  medindo 3cm de largura x 2,5cm de altura.  Embalagem:  Estojo  em
polies�reno de alto impacto com reves�mento em camurça na cor azul composto de  02 (duas) partes. 1ª parte: Fundo com acabamento da base do Brevê em espuma
e reves�mento em camurça na cor azul. 2ª parte: Tampa com acabamento interno em camurça de cor azul. Medidas externas: comprimento: 110 mm, largura: 55mm
e altura: 25mm.

UND 200

18

ITEM EXCLUSIVO PARA ME, MEI E EPP.
Brevê de Amigo da PMPI.

Especificação: Broche moldado, cor níquel, com Brasão PMPI e Bandeiras do Brasil e Piauí, com a inscrição na parte inferior “Amigo Polícia Militar”, medindo 2,5cm de
largura x 2,5cm de altura. Embalagem: Estojo em polies�reno de alto impacto com reves�mento em camurça na cor azul composto de 02 (duas) partes. 1ª parte:
Fundo com acabamento da base do Brevê em espuma e reves�mento em camurça na cor azul. 2ª parte: Tampa com acabamento interno em camurça de cor azul.
Medidas externas: comprimento: 110 mm, largura: 55mm e altura: 25mm.

UND 200

VALOR GLOBAL R$  (Por Extenso).

Preço do item unitário, valor total do item (Planilha de Cotação de Preço) e valor total é de R$_____________ (indicar valor por extenso).

1.3. O prazo de validade de nossa proposta é mínima de 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação.

1.4. Declaramos que estamos cientes e de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de
Referência.

1.5. Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como: taxas, fretes, seguros, impostos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.

Teresina (PI), _____ de ________________ de 2021.

____________________________________________

Assinatura do Representante
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ANEXO IV DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Pregão nº ____/2021

            A  empresa  _________________,  CNPJ  nº  ______________,  sediada  na  _____________,  (endereço  completo),  representada  pelo  (a)  Sr.  (a)  ___________________,  RG  nº  ____________,  CPF  nº
_________, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do pregão em epigrafe, em cumprimento do previsto no inciso VII do ar�go 4.º
da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, realizado pela SEADPREV/PI, inexis�ndo qualquer fato impedi�vo de sua par�cipação neste certame.

(local e data por extenso)

_____________________________________________
(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

ANEXO V DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Pregão nº ____/2021

            A  empresa  _________________,  CNPJ  nº  ______________,  sediada  na  _____________,  (endereço  completo),  representada  pelo  (a)  Sr.  (a)  ___________________,  RG  nº  ____________,  CPF  nº
_________, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do pregão em epigrafe, realizado pela SEADPREV/PI, excetuando – se a
eventual aplicação do permissivo estabelecido no art. 43 da Lei Complementar n. 123/2006 para a regularidade fiscal, inexis�ndo qualquer fato impedi�vo de sua par�cipação neste certame.

(local e data por extenso)

_____________________________________________
(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

ANEXO VI DO EDITAL

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Pregão nº ____/2021

            A  empresa  _________________,  CNPJ  nº  ______________,  sediada  na  _____________,  (endereço  completo),  representada  pelo  (a)  Sr.  (a)  ___________________,  RG  nº  ____________,  CPF  nº
_________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta, portanto, a exercer
o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão em epigrafe.

(local e data por extenso)

_____________________________________________
(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

ANEXO VII DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

Pregão nº ____/2021

            A empresa _________________, CNPJ nº ______________, representada pelo (a) Sr. (a) ___________________, RG nº ____________, CPF nº _________, DECLARA, para fins do disposi�vo no inciso V do art.
27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admi�da a par�r dos 14 (quatorze)
anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Cons�tuição Federal.

(local e data por extenso)

_____________________________________________
(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

ANEXO VIII DO EDITAL

ORÇAMENTO
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 Conforme Tabela III do Despacho Orientativo CGE n° 57/2021 de Id n° 1008365

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MÉDIA MEDIANA MENOR VALOR TOTAL

1 Estojo Grã-Cruz Completo. UND 601 R$576,26 R$458,79 R$458,79 R$275.732,79

2 Estojo Grande Oficial Completo. UND 603 R$499,19 R$380,00 R$380,00 R$229.140,00

3 Estojo Comendador Oficial Completo. UND 604 R$417,70 R$240,00 R$240,00 R$144.960,00

4 Estojo Oficial Completo. UND 809 R$390,57 R$190,00 R$190,00 R$153.710,00

5 Estojo Cavaleiro Completo. UND 609 R$357,16 R$187,00 R$187,00 R$113.883,00

6 Estojo Grande Colar Completo. UND 15 R$2.325,67 R$1.500,00 R$1.500,00 R$22.500,00

7 Estojo Completo Medalha João Mendes Olímpio de Melo. UND 509 R$110,48 R$87,42 R$87,42 R$44.496,78

8 Placa Homenagem Medida 30x20cm. UND 125 R$343,56 R$400,00 R$343,56 R$42.945,00

9 Placa Homenagem Medida 17X12cm. UND 125 R$222,80 R$173,50 R$173,50 R$21.687,50

10 Placa Homenagem Medida 15X25cm. UND 125 R$252,80 R$235,00 R$235,00 R$29.375,00

11 Medalha do Mérito da Segurança Pública - Dr. Manoel Joaquim Baía. UND 1000 R$137,47 R$140,00 R$137,47 R$137.470,00

12 Medalha dourada do mérito da Policia Civil. UND 1000 R$133,76 R$140,00 R$133,76 R$133.760,00

13 Medalha do Mérito Policial Militar. UND 300 R$161,31 R$152,50 R$152,50 R$45.750,00

14 Medalha de Tempo de Serviço (30 Anos). UND 200 R$124,40 R$120,00 R$120,00 R$24.000,00

15 Medalha de Tempo de Serviço (20 Anos). UND 250 R$120,30 R$110,00 R$110,00 R$27.500,00

16 Medalha de Tempo de Serviço (10 Anos). UND 300 R$114,13 R$100,00 R$100,00 R$30.000,00

17 Brevê de Honra ao Mérito. UND 200 R$37,27 R$41,80 R$37,27 R$7.454,00

18 Brevê de Amigo da PMPI. UND 200 R$37,27 R$41,80 R$37,27 R$7.454,00

TOTAL R$1.491.818,07

Documento assinado eletronicamente por ARIANE SÍDIA BENIGNO SILVA FELIPE - Matr.0352898-7, Secretária de Administração e Previdência., em 08/04/2021, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III,
Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1371600 e o código CRC
65CCDA80.

Av. Pedro Freitas, 1900 Centro Administrativo, BL1 - Bairro São Pedro, Teresina/PI, CEP
64018-900
Telefone: (86) 3216-1720 - http://www.seadprev.pi.gov.br/

Referência: Caso responda, indicar expressamente o Processo nº
00002.000906/2020-66
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