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AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01 do PREGÃO Nº 08/2022/SEADPREV 

Nº do processo SEI 00002.009039/2021-13 

Modalidade de 
Licitação 

Pregão 

Tipo de licitação Menor Preço 

Identificação do 
Licitante: nome do 
órgão/entidade pública 
estadual 

Secretaria de Administração e Previdência do Piauí - 

SEADPREV 

Resumo do objeto da 
licitação 

Contratação de empresa para a realização do serviço comum 

de engenharia para manutenção predial  do Espaço da 

Cidadania, situado na Rua Edmundo Belo da Silva, CEP 

64770-000, em São Raimundo Nonato -  PI 

Local em que os 
interessados poderão 
ter acesso ao texto 
integral do edital 

GERÊNCIA DE PREGÕES, LOCALIZADO NA SEDE 

da Secretaria de Administração e Previdência do Estado do 

Piauí, no 2º andar, situado na Av. Pedro Freitas, S/N, Bloco 

“I’, Centro Administrativo, de segunda à sexta-feira, no 

horário de 8h as 13h, em Teresina-Piauí. 

Data de abertura e 
entrega das propostas 

Data de Abertura e Rodada de lances: 23 de MARÇO  de 2022. 

  

Horário da abertura da sessão:  9:00 (nove) horas (Horário De 
Brasília-DF)  

Horário da Rodada de lances: 10:00h (nove horas) (horário de 

Brasília-DF). 

Valor global estimado 
R$ 65.641,93 (sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e 
um reais e noventa e tres centavos) 

Dotação orçamentária 21.101.01.122.010.2876 

Fonte de recursos 01001000001 

Natureza da despesa 399039 

Nº Nota de Reserva no 
SIAFE 

2022NR00103 

 

(Documento assinado e datado eletronicamente) 
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__________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 
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Parágrafo único - É vedado à CESSIONÁRIA transferir ou ceder
este termo de cessão de uso bem como emprestar ou ceder, a qualquer
título, no todo ou em parte, o imóvel/espaço físico, ficando
automaticamente rescindido o presente termo em caso de
inobservância desta cláusula.

DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 24 de fevereiro de 2022

SIGNATÁRIOS: CEDENTE: A Secretaria de Estado da Administração
e Previdência do Piauí, senhora Ariane Sídia Benigno Silva Felipe –
CESSIONÁRIA: Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho
e Direitos Humanos – SASC, o Senhor José Ribamar Noleto de
Santana.

Of. 019

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
E    PREVIDÊNCIA DO PIAUÍ

EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO DE   BEM IMÓVEL
PÚBLICO Nº 02/2022

CEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E
PREVIDÊNCIA DO PIAUÍ – CNPJ nº 06.553.481/0003-00.

CESSIONÁRIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA
SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS - SASC – CNPJ Nº
09.579.079/0001-21.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente TERMO tem por objeto a cessão de uso do imóvel urbano
de propriedade do Governo do Estado do Piauí, situado na série
Norte da Rua Acre, nº 3359, Bairro Cabral, zona Norte da Cidade de
Teresina – PI, com área total de 1.125,00 m2, conforme memorial
descritivo.

Parágrafo Primeiro - Na data da assinatura do termo, será realizada
uma vistoria na área cedida e elaborado laudo no qual constarão as
características atuais da área outorgada;

Parágrafo Segundo - O imóvel em questão ainda sedia arquivos
físicos e mobiliário da Junta Comercial do Estado do Piauí em algumas
salas de um de seus andares que devem ser preservados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA NATUREZA JURÍDICA

A outorga da presente cessão de uso é feita por tempo determinado,
intransferível e de forma gratuita.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

A cessão de uso possui prazo determinado, com vigência pelo prazo
de 15 (quinze) anos, no período de 24 de fevereiro de 2022 a 24 de
fevereiro de 2037.

Parágrafo primeiro - O prazo ora ajustado poderá ser prorrogado
por iguais e sucessivos períodos, desde que haja manifestação por
escrito pelas partes, com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias
antes do seu término.

Parágrafo segundo - A CEDENTE poderá revogar este termo a
qualquer tempo por razões de interesse público, devidamente
justificadas, sem gerar direito de indenização para a CESSIONÁRIA.

Parágrafo terceiro - Se o imóvel cedido não for utilizado pela
CESSIONARIA, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da
data da assinatura, o presente término fica automaticamente extinto.

CLÁUSULA QUARTA — DA DESTINAÇÃO

O imóvel ora cedido só poderá ser utilizado para instalação de setores
administrativos da CESSIONARIA, sendo expressamente proibida a
sua utilização para quaisquer outros ramos ou fins.


