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Nos contratos diversos não há transferência de recurso 

Nº PARCEIROS OBJETO VIGÊNCIA PUBLICAÇÃO 

1.  
ASSOCIAÇÃO TERESINENSE DE ENSINO S/C LTDA –  
ATE (FACULDADE SANTO AGOSTINHO) 
CNPJ nº 34.965.491/0001-27 

Realização de estágio não obrigatório aos estudantes matriculados e frequentes no curso da mesma 
área de formação do Crea-PI, ofertada pela FSA. 

26.05.2014 Indeterm. 
DOE – 102 – 

01/06/17 

2.  
ASSOCIÇAÕ PIAUIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 
CESVALE 
CNPJ nº 05.804.208/0001-87 

Concessão de estágio extra-curricular, visando a complementação do ensino e da aprendizagem, 
através de treinamento prático, que propicie o seu aperfeiçoamento através de técnico-cultural, 
cientifico e de relacionamento humano, em situações reais de vida e trabalho. 

01.03.2016 Indeterm. 
DOE – 102 – 

01/06/17 

3.  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ – MP 
CNPJ nº 05.805.924/0001-89 

Termo de cooperação técnica para vistorias em edificações e emissão de laudo quanto as condições da 
acessibilidade, no Estado do Piauí. 

18.10.2005 Indeterm.  

4.  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – PRT – 22ª 
REGIÃO; MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO 
ESTADO DO PIAUÍ, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 
– FUNASA e a SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – SEMAR 

Convênio de cooperação visando otimizar à implementação da Política Nacional e Estadual de Resíduos 
Sólidos no Estado do Piauí, através da elaboração de diagnóstico do atual estágio situacional de 
municípios piauienses e posterior adoção de providências corretivas nas searas judiciais e extrajudiciais 

21.05.2015 Indeterm. 
DOE – 156 - 

19/08/15 

5.  
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 
CNPJ nº 05.808.792/0001-49 
 

Concessão de estágio, possibilitando ao estudante regularmente matriculado, o contato com a 
realidade profissional, permitindo-lhe a associação entre teorias estudadas e práticas existentes. 
 

04.04.2017 Indeterm. 
DOE – 102 – 

01/06/17 

6.  
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
PREFEITO JOÃO MENDES OLÍMPIO DE MELO – CEEP 
CNPJ nº 09.497.783/0001-35 

Convênio nº 005/2013 – estabelecer as condições indispensáveis à viabilização de concessão de estágio 
de complementação educacional curricular junto a Concedente. 

15.03.2013 14.03.2018 
DOE – 179 – 

19/09/13 

7.  
EMATER – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PIAUÍ 
CNPJ 06.688.451/0001-40 

Convênio nº 001/13 - cooperação técnica com vistas ao cumprimento da Lei Federal nº 5.194/66 e das Leis 
pertinentes que rege o uso, o parcelamento e a ocupação do solo rural e suas normas, tendo sempre o 
intercâmbio de dados e informações e a realização de medidas que previnam e evitem o exercício ilegal 
das profissões sob a égide do Conselho e a exigência do registro no CREA da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART de quaisquer obras e/ou serviços de engenharia, agronomia, geologia, 
geografia e meteorologia em execução no território do Piauí como pressuposto do controle de suas 
atividades dentro do órgão e cumprimento da legislação vigente. 

12.06.2013 11.06.2018 
DOE – 167 – 

03/09/13 

8.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE, CNPJ 
06.554.257/0001-71. 

Cooperação entre as fiscalizações do Crea_PI e da Prefeitura com vistas ao cumprimento das Leis 
Federais nº 5.194/66 e 6.496/77 e da Lei Municipal que rege o uso, o parcelamento e a ocupação do solo 
urbano e o Plano Diretor Participativo Municipal, Lei 394/07, tendo sempre em mira o intercâmbio de 
dados e informações e a realização de medidas que previnam e evitem o exercício ilegal das profissões 
sob a égide do Conselho e a exigência do registro no CREA da Anotação de Responsabilidade Técnica – 
ART de quaisquer obras e/ou serviços de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia 
em execução no território de Corrente-PI como pressuposto do fornecimento de suas licenças ou 
alvarás. 

19.09.2013 18.09.2018 
DOE – 193 – 

09/10/13 
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9.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI, CNPJ 
06.554.042/0001-50. 
 

Cooperação entre as fiscalizações do Crea_PI e da Prefeitura com vistas ao cumprimento das Leis 
Federais nº 5.194/66 e 6.496/77 e da Lei Municipal que rege o uso, o parcelamento e a ocupação do solo 
urbano e Código de Postura do Município de Canto do Buriti, tendo sempre em mira o intercâmbio de 
dados e informações e a realização de medidas que previnam e evitem o exercício ilegal das profissões 
sob a égide do Conselho e a exigência do registro no CREA da Anotação de Responsabilidade Técnica – 
ART de quaisquer obras e/ou serviços de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia 
em execução no território de Canto do Buriti-PI como pressuposto do fornecimento de suas licenças ou 
alvarás. 

20.09.2013 19.09.2018 
DOE – 193 – 

09/10/13 

10.  
FACULDADE DO PIAUÍ – FAPI 
CNPJ nº 06.099.229/0011-83 

Estabelecer condições para viabilizar a concessão de estágio aos discentes da FAPI, visando a 
complementação do ensino e da aprendizagem, através de treinamento prático, que propicie o seu 
aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, em situações reais de vida e 
trabalho. 

01.11.2013 31.10.2018 
DOE – 179 – 

19/09/13 

11.  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PIAUÍ, CAMPUS TERESINA ZONA 
SUL – IFPI 
CNPJ nº 10.806.496/002-20. 

Propiciar aos alunos dos cursos de nível superior, de educação profissional, de ensino médio e na 
modalidade profissional da educação de jovens e adultos do Instituto, regularmente matriculados e com 
frequência efetiva, estágio de complementação educacional. 

25.11.2013 24.11.2018 
DOE – 179 – 

19/09/13 

12.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI 
CNPJ nº 06.517.387/0001-34. 

1ª Aditivo ao convênio de concessão de estágio não obrigatório, alterando a cláusula sexta do convênio 
datado de 08/01/2009 para 08/01/14.  

08.01.2014 07.01.2019 
DOE – 179 – 

19/09/13 

13.  
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, ADMINISTRAÇÃO 
REGIONAL NO ESTADO DO PIAUÍ – SESC/AR/PI 
CNPJ 03.581.516/0001-09 

Convênio para atendimento aos associados, bem como seus respectivos dependentes, através dos 
serviços oferecidos pelo Serviço Social do Comércio – SEC, com pagamento de taxas de retribuição 
reduzidas. 

21.01.2018 21.01.2019   

14.  
FACULDADE DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 
SUPERIOR PROFISSIONAL – FATESP 
CNPJ nº 12.042.083/0001-60. 

Entrosamento do aluno com as práticas exigidas pelo mercado de trabalho, possibilitando-lhe colocar 
em prática os ensinamentos recebidos e proporcionando-lhe aperfeiçoamento técnico-cultural e de 
relacionamento humano. 

03.02.2014 02.02.2019 
DOE – 179 – 

19/09/13 

15.  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – USPI 
CNPJ nº 07.471.758/0001-57. 

Propiciar aos alunos regularmente matriculados e frequentando nos curós de graduação, 
bacharel/licenciatura nas modalidades de graduação regular, especial (PARFOR) e EAD da Universidade 
Estadual do Piauí, a concessão de estágio obrigatório condição de complementação do ensino e da 
aprendizagem, viabilizando ao aluno o seu aperfeiçoamento técnico cultural, científico e de 
relacionamento humano, em situações reais de vida e trabalho, conforme a legislação vigente. 

06.02.2014 05.02.2019 
DOE – 179 – 

19/09/13 

16.  
FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL – 
FACID/DEVRAY 
CNPJ nº 00.854.664/0002-07. 

Implementação de estágios aos estudantes de graduação da FACID/DEVRY, para fins de atividades 
técnicas e específicas na forma de prática profissional de caráter obrigatório. 

01.04.2014 31.03.2019 
DOE – 179 – 

19/09/13 

17.  
UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ – UNOPAR 
CNPJ nº 38.733.648/0001-40. 

Propiciar estágio curricular não-obrigatório aos alunos dos cursos da UNOPAR, indicados pela mesma e 
aceitos pela Concedente do estágio, nas dependências das suas unidades de serviço.  

14.04.2014 13.04.2019 
DOE – 179 – 

19/09/13 

18.  
SISTEMA BRASILEIRO DE CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES – SBCP 
CNPJ nº 06.128.533/0001-30 

Proporcionar aos alunos regularmente matriculados e com frequência efetiva no curso 
profissionalizante em gestão administrativo, a oportunidade de realizar de estágio obrigatório na 
Conveniada, visando o entrosamento do aluno com as práticas exigidas pelo mercado de trabalho e o 
cumprimento, em caráter educativo, da disciplina optativa “Estágio Supervisionado”, com carga horário 
da 40 horas/aula.  

02.05.2013 01.05.2019 
DOE – 179 – 

19/09/13 
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19.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA 
CNPJ 06.554.448/0001-33. 
 

Cooperação entre as fiscalizações do Crea_PI e da Prefeitura com vistas ao cumprimento das Leis 
Federais nº 5.194/66 e 6.496/77 e da Lei Municipal que rege o uso, o parcelamento e a ocupação do solo 
urbano e Código de Postura do Município de Luís Correia/PI, tendo sempre por mira o intercâmbio de 
dados e informações e a realização de medidas que previnam e evitem o exercício ilegal das profissões 
sob a égide do Conselho e a exigência do registro no CREA da Anotação de Responsabilidade Técnica – 
ART de quaisquer obras e/ou serviços de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia 
em execução no território do Município de Luís Correia/PI como pressuposto do fornecimento de suas 
licenças ou alvarás. 

13.06.2014 12.06.2019 
DOE – 179 – 

19/09/13 

20.  
FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU FAP/TERESINA 
CNPJ nº 03.371.400/0001-00 

Realização de programas de estágio para alunos matriculados na convenente e nas áreas de interesse 
da conveniada. 

23.06.2014 22.06.2019 
DOE – 102 – 

01/06/17 

21.  
INTEGRAL – GRUPO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ 
S/C LTDA (FACID) 
CNPJ nº 00.854.664/0001-18 

Concessão de estágio de complementação de ensino aprendizagem, a estudantes regularmente 
matriculados e com frequência efetiva nos cursos superiores da Instituição, proporcionando 
treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, cientifico e relacionamento humano. 

30.09.2015 29.09.2019 
DOE – 102 – 

01/06/17 

22.  
CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA LTDA 
– CEUT 
CNPJ nº 34.982.124/0001-31 

Proporcionar aos estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos de 
graduação ou formação oportunidade de realização de estágio obrigatório e não obrigatório, visando 
aprimoramento profissional em complemento do processo ensino e aprendizagem. 

31.08.2015 30.08.2020 
DOE – 102 – 

01/06/17 

23.  
FACULDADE ADELMAR ROSADO – FAR 
CNPJ nº 02.274.580/0001-30 

Proporcionar aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação, oportunidade de 
complementação do ensino e da aprendizagem prática, por mio da participação em situações reais de 
vida e trabalho. 

30.10.2015 29.10.2020 
DOE – 102 – 

01/06/17 

24.  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PAIUÍ – CAMPUS TERESINA-
CENTRAL 
CNPJ nº 10.806.496/0003-00 

Propiciar aos alunos dos cursos de nível superior, de educação profissional, de ensino médio e na 
modalidade profissional da educação de jovens e adultos do Instituto, regularmente matriculados e com 
frequência efetiva, estágio de complementação educacional. 

09.12.2015 08.12.2020 
DOE – 102 – 

01/06/17 

25.  
IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de 
Engenharia  
CNPJ: 12.182.173/0001-00 

Contrato de Comodato nº 007/12 (2º Aditivo) – Um computado tipo Desktop, HD 500GB, Memória 4GB, 
Placa Wirelles, com mouse, caixa de som, monitor 18,5’’ LED ADC, Estabilizador Sol 1500UP, impressora 
jato de tinta 

02.01.2018 31.12.2020                         

26.  
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
GOVERNADOR JOÃO CLÍMACO D´ALMEIDA 
CNPJ nº 01.517.547/0001-21 

Concessão de estágio de complementação curricular, visando treinamento prático de aperfeiçoamento 
técnico-cultural, cientifico e de relacionamento humano aos alunos regularmente matriculados e com 
efetiva frequência nos cursos técnicos de nível médio e pós-médio. 

03.04.2017 03.04.2022 
DOE – 102 – 

01/06/17 

   Atualizado em 01/03/2018 – Controladoria (Alexsandra - Matricula 100) 

 
 
 


