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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EXTRATO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021 CPL/SESAPI
PROCESSO SEI Nº00012.001342/2021-41
Pregoeira: Maria das Graças Rufino
Data da Adjudicação: 24/09/2021
Data da Homologação: 27/09/2021.
Autoridade Superior: FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Secretário de Estado da Saúde do Piauí.
Presidente CPL/SESAPI: Danielle Vidal Martins
A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, através da Comissão Permanente de Licitação
 CPL/SESAPI, torna público o Resultado Final do Pregão Eletrônico 13/2021, cujo
objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PARA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUÍ 
HEMOPI, com o seguinte resultado:
ITE
ESPECIFICAÇÃO
MARCA
M
01 AGITADOR DE PLAQUETAS DE BANCADA
Hemocentro Coordenador - EstoqueHemocentros Regionais  Estoque
(Parnaíba, Picos e Floriano)
ESPECIFICAÇÃO:
Descrição:Agitador de Plaquetas, Microprocessado, para processamento de
materiais em rotinas de Hemocentros.
Estrutura Física:Possuir sistema eletromecânico que garanta a oscilação
circular constante e suave; Possuir sistema de gaveteiro e prateleira com
estrutura de aço carbono ou material superior; Possuir base com pés de
INBRAS
borracha de firme estabilização; Possuir peso não superior a 40kg;
Possuir dimensões físicas de 50x40x35cm (Largura x Profundidade x
Altura), podendo quaisquer das dimensões variar até ± 10cm; Possuir no
mínimo os seguintes acessórios:
ü
Modulo agitador de plaquetas para o mínimo de 48 bolsas e
demais acessórios necessários para o completo funcionamento do
equipamento.
Sistema Operacional: Possuir capacidade de armazenamento de no mínimo
45 bolsas plaquetas; Possuir sistema de desligamento temporizado;
Permitir velocidade de 60 ± 10 ciclos por minuto; Possuir display LCD ou
Sistema de LEDs, que informem sobre o status do processo; Possuir sistema
que permita pausa e início do ciclo; Alimentação elétrica: Registro no
Ministério da Saúde
COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI
02 MICROPIPETA MULTICANAL
Hemocentro Coordenador de Teresina (Laboratório de Sorologia)
ESPECIFICAÇÃO: Com visor digital, com ejetor automático e capacidade
que varia de 20 a 200µl, variável 12 canais;
Empregados em laboratórios de hematologia, sorologia, controle de
qualidade, etc.
Estrutura Física: Formato anatômico leve e adequado ao manuseio palas
mãos do operador; Construído em plástico ABS resistente a altas
temperaturas quando submetidas a esterilização; A parte inferior do
equipamento deve ser rosqueável e desmontável para facilitar a higienização; BIOTEST
Com mecanismo de ajuste de volume entre 20 a 200µl; As ponteiras devem
ejetar automaticamente; Ejetor automático de ponteiras; Dispensador com 02
estágios;
Sistema Operacional: Visor com sistema de numeração com leitura em
display que permite ótima visualização; Precisão dos dados medidos pelo
equipamento em 200µl a certeza deve ser 99,3% CV 0,3%.
Certificação: Certificado de calibração e rastreabilidade comprovada pelo
INMETRO (RBC), ou órgão competente.
COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI
03 CENTRIFUGA LABORATORIAL DE 12 TUBOS
LOCAL A SER INSTALADO:
Agências Transfusionais:
Hemocentro Coordenador (Sorologia, Hematologia e Imunopaciente); Água
Branca, Barras, Bom Jesus, Campo Maior, Corrente, Esperantina, Fronteiras,
Jaicós, Luzilândia, Oeiras, Parnaíba (HEDA), Paulistana, Piracuruca, Piripiri,
Pedro II, São Raimundo Nonato, São João, Uruçuí, Valença, Teresina (HGV,
HILP, MDER). Hemocentros Regionais de Parnaíba, Picos e Floriano.
Especificação Técnica:
Sistema Operacional: Descrição:Centrifuga de bancada de tubos realiza
exames de compatibilidade, teste de hemólise, hematócritos, etc.
Estrutura Física:Gabinete e tampa em aço;
Pintura eletrostática em epóxi texturizado;
Rotor para no mínimo 4 tubos de 13X100 e 13x75mm, removível para
incubação ou lavagem, com permissão para utilização de adaptadores para
outras caçapasTeclas específicas para tempo, velocidade, freio e repetição de

QTD

VL.
UNT

04 19.350,00

VL. TOTAL

77.400,00

EMPRESA
VENCEDORA

BMQUALITY
PRODUTOS
HOSP. LTDA.

04

CNPJ:
24.260.867/0001-44

FLORESTAMED
COMERCIO.
04

3.120,00

12.480,00
CNPJ:
30.921.204/0001-26

FRACASSADO

05

rotina em painel frontal digital com display em LCD;
Motor de indução trifásico sem escovas;
Tacômetro eletrônico;Temporizador múltiplo (timer), programável para 15
segundos a 99 minutos (erro máximo no tempo: &lt;1%);
Alarmes: tampa aberta, desbalanceamento, final da centrifugação;
Alimentação de 220V, 60 Hz; A proponente deverá anexar proposta de
preço, catálogo com layout e especificações técnicas do equipamento em
português, documento do Registro do equipamento na ANVISA;
Garantia mínima de 1 (um) ano para peças e serviços após a instalação do
equipamento. Deverá acompanhar o equipamento, no ato da entrega, o
catálogo original, manual de utilização e manual técnico em língua
portuguesa e certificado de calibração rastreável.
Estrutura Física: Velocidade podendo variar entre 500 a 3400 rpm, com
tempo de desaceleração programável  incremento de 100rpm programável;
Sistema de proteção contra desequilíbrio das cargas e contra funcionamento
com a tampa aberta com trava de segurança na tampa;
Acessórios: Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios e outros,
indispensáveis ao funcionamento do equipamento.
Treinamento: Deverá ser fornecido treinamento para a equipe de usuários,
contemplando todos os recursos do equipamento; - Deverá ser fornecido,
durante o período de garantia, treinamento de manutenção e calibração do
equipamento, envolvendo todas as partes em teor e nível equivalente ao
fornecido pela fábrica a seus engenheiros. O treinamento deverá
compreender uma parte teórica e outra prática para consolidação das
informações recebidas. O treinamento não deverá apresentar custos
adicionais, independentemente do local a ser executado.
CENTRIFUGA LABORATORIAL DE 12 TUBOS
LOCAL A SER INSTALADO:
Agências Transfusionais: Hemocentro Coordenador (Sorologia,
Hematologia e Imunopaciente); Água Branca, Barras, Bom Jesus, Campo
Maior, Corrente, Esperantina, Fronteiras, Jaicós, Luzilândia, Oeiras, Parnaíba
(HEDA), Paulistana, Piracuruca, Piripiri, Pedro II, São Raimundo Nonato,
São João, Uruçuí, Valença, Teresina (HGV, HILP, MDER). Hemocentros
Regionais de Parnaíba, Picos e Floriano.
Especificação Técnica:
Sistema Operacional:
Descrição: Centrifuga de bancada de tubos realiza exames de
compatibilidade, teste de hemólise, hematócritos, etc.
Estrutura Física: Gabinete e tampa em aço; Pintura eletrostática em epóxi
texturizado; Rotor para no mínimo 4 tubos de 13X100 e 13x75mm,
removível para incubação ou lavagem, com permissão para utilização de
adaptadores para outras caçapas Teclas específicas para tempo, velocidade,
freio e repetição de rotina em painel frontal digital com display em LCD;
Motor de indução trifásico sem escovas; Tacômetro eletrônico;
Temporizador múltiplo (timer), programável para 15 segundos a 99 minutos
(erro máximo no tempo: &lt;1%); Alarmes: tampa aberta, desbalanceamento,
final da centrifugação; Alimentação de 220V, 60 Hz;
A proponente deverá anexar proposta de preço, catálogo com layout e
especificações técnicas do equipamento em português, documento do
Registro do equipamento na ANVISA; Garantia mínima de 1 (um) ano para
peças e serviços após a instalação do equipamento. Deverá acompanhar o
equipamento, no ato da entrega, o catálogo original, manual de utilização e
manual técnico em língua portuguesa e certificado de calibração rastreável.
Estrutura Física: Velocidade podendo variar entre 500 a 3400 rpm, com
tempo de desaceleração programável  incremento de 100rpm programável;
Sistema de proteção contra desequilíbrio das cargas e contra funcionamento
com a tampa aberta com trava de segurança na tampa;
Acessórios: Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios e outros,
indispensáveis ao funcionamento do equipamento.
Treinamento: Deverá ser fornecido treinamento para a equipe de usuários,
contemplando todos os recursos do equipamento; - Deverá ser fornecido,
durante o período de garantia, treinamento de manutenção e calibração do
equipamento, envolvendo todas as partes em teor e nível equivalente ao
fornecido pela fábrica a seus engenheiros. O treinamento deverá
compreender uma parte teórica e outra prática para consolidação das
informações recebidas. O treinamento não deverá apresentar custos
adicionais, independentemente do local a ser executado.
COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI
TERMOMETRO DIGITAL
Hemocentro Coordenador de Teresina (Controle de Qualidade).
ESPECIFICAÇÃO: Instrumento de Medição em plástico ABS. Display de
cristal líquido (LCD) de 3(três) dígitos. Alarme sonoro. Sensor com ponteira
plástica em cabo de 1,80cm. Função interna e externa: -10 +50°C. Escala
externa: -20 + 50°C. Resolução: 1°C. Bateria inclusa.
COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI
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CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/
TERMOLÁBEIS:
Agencia Transfusional - Capital (Hospital Infantil)Agência
Transfusional  Interior (Uruçuí e Corrente)
ESPECIFICAÇÃO: Equipamento vertical para armazenamento de
hemoderivados e Concentrados de Hemácias).
Estrutura Física: Com porta de vidro triplo com sistema de ante
embaçamento. Com no mínimo 2 gavetas em aço inox.
Com capacidade mínima de 120 litros. Isolamento térmico de no mínimo
70mm nas paredes em poliuretano livre de CFC. Painel localizado na parte
superior frontal em LCD. Deverá manter painel único de comando com
memória interna de eventos e desempenho de temperatura para a exportação
de dados criptografados. Refrigeração por compressor hermético.
Estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta.
Sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura,
com evaporação do condensado. Porta com fechamento automático e trava.
Sistema Operacional: Faixa de trabalho de 2~6°C. Alarme audiovisual de
variação de temperatura programada e falta de energia elétrica, falha de
sensor de temperatura e porta aberta. Acionamento automático da iluminação
interna em LED, na abertura da porta. Sistema de discagem por telefone
automática. Sistema de relatório exportável por pen drive, dados
criptografados por registros de eventos e desempenho das temperaturas
internas da câmara. Registros de dados criptografados; Sistema de segurança
acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema de
refrigeração e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica, por até 48h.
Sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de
panes elétricas/eletrônicos do comando principal para mantimento da
ativação do equipamento a fim de conferir segurança e garantir as ações
contingenciais necessárias; Alimentação de 220 V/ 60 Hz; O equipamento
deverá ter garantia mínima de 1 ano. Deve ter registro na ANVISA
COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEFENSORIA PÚBLICA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2021/DPE/PI
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Teresina (PI), 28 de setembro de 2021
Maria das Graças Rufino
Pregoeira da CPL/SESAPI
Visto:
FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Secretário de Estado da Saúde do Piauí
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ
ERRATA
ERRATA AO 6º (SEXTO) TERMO ADITIVO DO
CONTRATO Nº 017/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS, QUE CELEBRAM ENTRE SI A FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ- FUESPI E A EMPRESA
SERVFAZ-SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA, CONSIDERANDO
O PARECER 934/2021/CGE-PI/GAB/CGA/NSUESPI.
ONDE SE LÊ:
3.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor anual estimado deste Contrato é de R$ 317.054,64
( trezentos e dezessete mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e
quatro centavos).
3.2 O valor mensal estimado é de R$ 26.421,22 ( vinte e seis
mil, quatrocentos vinte e um reais, vinte e dois centavos).
LEIA-SE:
3.

37

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor anual estimado deste Contrato é de R$
311.882,88 ( trezentos e onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e
oitenta e oito centavos).
3.2 O valor mensal estimado é de R$ 25.990,24 ( vinte e cinco
mil, novecentos e noventa reais, vinte e quatro centavos).
EVANDRO ALBERTO DE SOUSA
Reitor
Of. 310

Nº processo SEI: 00303.002023/2021-87
Modalidade de Licitação: Adesão ao no Pregão Eletrônico n.º 08/
2021/MPPI, obedecendo ao disposto na Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93
e Decreto Estadual nº 11.346/04.
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 41.263.856/0001-37
CONTRATADA: TOP AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 07.111.745/0001-77
Resumo do Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, COM
OU SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, de aparelhos de arcondicionado tipo split, bebedouro, frigobar e geladeira, bem como
para a instalação, desinstalação e substituição de aparelhos de arcondicionado (tipo split) de propriedade da Defensoria Pública do
Estado do Piauí, instalados na sede da DPE/PI nas cidades do interior
do Estado do Piauí.
Prazo de Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de
12 (doze) meses, com início na data de 24/09/2021 e encerramento em
23/09/2022, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos
até o limite de 60 (sessenta) meses, tendo eficácia após a publicação
do extrato do ato no Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 61,
parágrafo único da Lei 8.666/1993.
Data de Assinatura: 24 (vinte e quatro) de setembro de 2021.
Valor global: R$ 64.016,31 (sessenta e quatro mil dezesseis reais e
trinta e um centavos).
Dotação Orçamentária: Natureza 339030 (Material de Consumo) e
Natureza 339039 (Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica),
Programa de Trabalho: 35101.03.092.0016.2855 (Manutenção e
Execução da Gestão da DPE/PI) e Fonte 100;
Signatários: Pela Contratante Erisvaldo Marques dos Reis e Pela
Contratada Renato Morais da Silva Brito
Teresina/PI, 27 de setembro de 2021
ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Defensor Público-Geral do Estado do Piauí
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 REFERENTE AO
CONTRATO 023/2020/DPE/PI
Nº do processo SEI: 00303.001747/2021-11
Referência de Contrato: 023/2020/DPE/PI
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/1993
Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ do Contratante: 41.263.856/0001-37
Contratado: ALBINO ANTÔNIO DE MOURA
CPF do Contratado: 307.089.583-20
Resumo do objeto do Termo Aditivo: O presente termo aditivo visa o
reajuste do valor do contrato 023/2020, cujo objeto é a locação do
imóvel situado na Avenida Senador Helvídio Nunes, nº 1782, sala A3,
bairro Catavento, em Picos (PI), que abriga a sede da Defensoria
Pública Regional de Picos (PI). O valor mensal pago pela locação do
imóvel passa a ser de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com
efeitos financeiros a partir de 01.08.2021.
Data de assinatura do Termo Aditivo: 24 de setembro de 2021.
Valor mensal do Contrato com reajuste: 6.500,00 (seis mil e
quinhentos reais).
Dotação orçamentária: Natureza 339036 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física); Fonte 100; Programa de Trabalho: 35101.03.092.0016.2855
(Manutenção e Execução da Gestão da DPE/PI).
Signatários do Termo Aditivo: Pela contratante: ERISVALDO
MARQUES DOS REIS
Pelo contratado: ALBINO ANTÔNIO DE MOURA
Teresina/PI, 27 de setembro de 2021.
ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Defensor Público-Geral do Estado do Piauí
Of. 084

