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EDITAL 

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2018/DPE/PI 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00325/2018 

TIPO: MENOR PREÇO 

REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA – (EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO) 

ADJUDICAÇÃO: GLOBAL 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Comissão 

Permanente de Licitação, designada pela Portaria GDPG 203/2018, na forma da Lei n.º 

8.666/93, convida os interessados para participarem da licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço, visando a contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de construção e reforma do edifício sede da Defensoria Pública – 

PI, situado na Rua Nogueira Tapety, nº 138, Bairro Noivos, em Teresina-PI, de acordo com as 

especificações técnicas discriminadas no anexo I (Projeto Básico). 

 

 

CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS 

ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA TÉCNICA. 

 

LOCAL: Casa de Núcleos Especializados da Defensoria Pública do Estado do Piauí, no 

Auditório da ESDEPI, na Avenida Nossa de Fátima, 1342, Bairro de Fátima, zona Leste, 

CEP: 64.048-180, Teresina/PI. 

DATA: 27/04/2018  

HORÁRIO (local): às 09:00 (nove horas). 

 

 

1 – DO OBJETO 

1.1 A presente licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, tem como objeto a escolha da 

proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na execução de serviços 
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de construção e reforma do edifício sede da Defensoria Pública – PI, situado na Rua Nogueira 

Tapety, nº 138, bairro Noivos, em Teresina-PI, de acordo com as especificações técnicas 

discriminadas no anexo I (Projeto Básico), tipo MENOR PREÇO, mediante regime de 

execução indireta por empreitada por preço unitário, de acordo com os termos do Artigo 6º, 

Inciso VII, Alínea b e Artigo 10, Inciso II, Alínea b, da Lei nº 8.666/93. 

1.2 O preço máximo global aceitável (incluso BDI) é de R$ 4.781.041,03 (quatro 

milhões setecentos e oitenta e um mil quarenta e um reais e três centavos), sendo 

DESCLASSIFICADAS as propostas com valores globais acima desse montante, bem como 

não poderá considerar e cotar preços unitários superiores aos estabelecidos no orçamento 

referencial. 

1.3 O prazo de execução dos serviços será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a 

contar da ciência da expedição da ordem inicial de serviço emitida pela contratante. 

 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Os interessados em participar da presente licitação deverão entregar diretamente na Casa 

de Núcleos Especializados da Defensoria Pública do Estado do Piauí, no Auditório da 

ESDEPI, na Avenida Nossa de Fátima, 1342, Bairro de Fátima, zona Leste, CEP: 64.048-180, 

Teresina/PI, até às 09:00 horas, do dia 27/04/2018, dois envelopes fechados e indevassáveis, 

contendo na parte externa os dados informativos: razão ou denominação social do licitante, nº 

da presente concorrência e dois conjuntos de documentos, sendo o de nº 01 “Documentos para 

Habilitação” e o de nº 02 “Proposta de Preços”, Ambos endereçados à CPL. Na hipótese de 

não haver expediente nessa data, a entrega dos envelopes fica prorrogada para o 

primeiro dia útil seguinte, no mesmo horário e local. 

2.2 Somente poderão participar desta concorrência, as pessoas jurídicas que atenderem a todas 

as exigências constantes deste Edital, e ainda, detenham atividade pertinente e compatível 

com o objeto deste edital. 

2.3. Não poderão participar desta licitação: 

a) Empresas em recuperação judicial ou cujas falências hajam sido declaradas, bem 

como as que se encontrem sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

b) Empresas que, por qualquer motivo, estejam impedidas ou punidas com suspensão 

do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública. 

c) Cooperativas, conforme Termo de Conciliação Judicial firmado entre o MPT e 

AGU em 05/06/03 e Acórdão TCU nº 1815/2003-Plenário. 

d) Servidor da DPE-PI responsável pela licitação; 
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e) O autor do Projeto Básico, pessoa física ou jurídica; 

f) Os interessados que estiverem incluídos no Cadastro de Inadimplentes com Débitos 

na Dívida Ativa do Estado do Piauí – CADIPI – nos termos do art. 6º da Lei nº 5.533 

de 30 de dezembro de 2005. 

2.4. A Comissão Permanente de Licitação verificará, a qualquer momento, a inexistência 

de registros impeditivos da contratação, mediante consultas: 

2.4.1 Ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da 

Controladoria-Geral da União, no site: www.portaldatransparencia.gov.br/ceis, 

conforme determina o Acórdão TCU Plenário nº 1793/2011. 

2.4.2 Ao Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade 

Administrativa (CNCIA) do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço 

eletrônico: www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

2.4.3 Ao Cadastro de Impedidos de Contratar com o Poder Público do Tribunal de 

Contas do Estado do Piauí – TCE/PI, no endereço eletrônico:  

http://www.tce.pi.gov.br/servicos/impedidos. 

 

3 – DO CREDENCIAMENTO 

3.1 No dia, hora e local designados para recebimento dos documentos, cada licitante far-se-á 

representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada com os necessários poderes 

para atuar do certame, receber intimações, interpor recursos ou deles renunciar/desistir, dentre 

outros atos.  

3.1.1 Não será aceita, em hipótese alguma, a participação de interessada retardatária, a 

não ser como ouvinte. 

3.2 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, 

mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a 

reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou às propostas. 

3.3 Entende-se por documentos de credenciamento: 

3.3.1 Para as pessoas jurídicas: 

a) Carteira de identidade; 

b) Contrato social, com todas as alterações ou com a consolidação respectiva, 

quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.tce.pi.gov.br/servicos/impedidos
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c) Procuração ou declaração do licitante, com firma reconhecida no cartório 

competente, com poderes para que a pessoa credenciada possa falar em seu nome 

em qualquer fase desta licitação. 

3.4 Cada credenciado poderá representar apenas um licitante; 

3.5 O documento credencial deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação no 

início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes Documentos de Habilitação e 

Proposta Técnica, ou quando esta o exigir; 

3.6 A não apresentação do credenciamento não inabilitará o licitante, mas impedirá o 

representante de se manifestar em seu nome. 

 

4 – DO PROCESSAMENTO 

4.1 O representante legal do licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes 

Documentos de Habilitação e Proposta de Preços, até o dia, hora e local fixados no 

preâmbulo desta Concorrência. 

4.2 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Documentos de Habilitação e Proposta de 

Preços, não serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final 

desta concorrência, ressalvado o disposto no artigo 49, da Lei nº 8.666/93. 

4.3 Na primeira sessão, os envelopes Documentos de Habilitação serão abertos, na presença 

dos interessados, pela Comissão Permanente de Licitação, que fará a conferência e dará 

vista dos documentos apresentados, os quais deverão ser rubricados pelos representantes 

legais dos licitantes presentes. 

 4.3.1 Abertos os envelopes Documentos de Habilitação, a Comissão 

Permanente de Licitação, a seu juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada 

licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome dos habilitados e dos inabilitados. 

4.4 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 

Documentos de Habilitação, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido nesta 

concorrência ou com irregularidades, será inabilitado, não se admitindo complementação 

posterior. 

4.5 Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou 

realização de diligências ou consultas, a Comissão Permanente de Licitação decidirá sobre a 

habilitação de cada licitante.  

4.6 Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela 

Comissão Permanente de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas 
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consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á mediante publicação de aviso na 

página web da Defensoria Pública do Estado do Piauí, no endereço www.defensoria.pi.def.br/ 

Transparência / Licitações / Concorrências, ou diretamente aos licitantes em sessão 

convocada previamente. 

4.7 Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão 

estabelecidos pela Comissão Permanente de Licitação para abertura dos envelopes 

Proposta de Preços. 

4.7.1 Os licitantes serão convocados a comparecerem à sessão mediante 

publicação na página da Defensoria Pública do Estado do Piauí, na Internet, no 

endereço www.defensoria.pi.def.br / Transparência / Licitações / Concorrências, 

ou mediante comunicação direta aos licitantes, por intermédio de ofício;  

4.7.2 Os envelopes Proposta de Preços ficarão sob a guarda da Comissão 

Permanente de Licitação, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus 

membros e pelos representantes legais dos licitantes presentes. 

4.8 Após a abertura dos envelopes Documentos de Habilitação, as propostas dos 

licitantes habilitados serão abertas, na ocorrência das seguintes situações: 

4.8.1 Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de 

todos os licitantes ao direito de interposição de recurso; ou 

4.8.2 Se transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido 

interposição de recurso; ou 

4.8.3 Se dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso 

interposto. 

4.9 Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Documentos de 

Habilitação e Proposta de Preços em uma única sessão, em face do exame da documentação 

e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos do Ato Convocatório, os 

envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão Permanente de 

Licitação até a data e horário, marcados para prosseguimento dos trabalhos. 

4.10 A abertura dos envelopes Documentos de Habilitação e Proposta de Preços será 

realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros 

da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes. 

4.10.1 Consideradas as ressalvas contidas nesta concorrência, qualquer 

reclamação deverá ser feita no ato da reunião pelos representantes legais dos 

licitantes presentes;  

http://www.defensoria.pi.def.br/
http://www.defensoria.pi.def.br/
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4.10.2 A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de 

participar das fases subsequentes. 

4.11 Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da 

Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes à 

sessão. 

4.12 Ultrapassada a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de 

Licitação. 

4.12.1 Abertos os envelopes Proposta de Preços, não caberá desclassificar as 

propostas por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

4.13 É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em 

qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que 

deveriam constar originariamente da documentação e das propostas.  

4.14 Os envelopes contendo as propostas dos licitantes inabilitados ficarão à disposição 

destes pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido 

o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o 

caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

5 – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

5.1 Até o dia, hora e no local, fixados no preâmbulo desta Concorrência, o licitante deverá 

apresentar à Comissão Permanente de Licitação, simultaneamente, sua documentação e 

proposta, em envelopes separados, fechados, com indicação em suas partes externas e 

frontais, em caracteres destacados, além da razão social do licitante, os seguintes dizeres: 

 

“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” - ENVELOPE Nº 01 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 

DATA DA ABERTURA: 27/04/2018 

(NOME DA EMPRESA) 
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CNPJ:__.___.___/____-__ 

 

“PROPOSTA TÉCNICA” - ENVELOPE Nº 02 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 

DATA DA ABERTURA: 27/04/2018 

(NOME DA EMPRESA) 

CNPJ:__.___.___/____-__ 

 

6 – DA HABILITAÇÃO  

6.1 Os documentos exigidos nesta concorrência poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão 

Permanente de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

6.1.1 Somente serão aceitas cópias legíveis; 

6.1.2 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e 

6.1.3 À Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o 

original de qualquer documento, sempre que julgar necessário. 

6.2. Os licitantes deverão apresentar em envelope fechado os documentos relacionados a 

seguir: 

6.2.1 Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) No caso de empresa individual, o registro comercial; 

b) No caso de sociedades empresárias ou EIRELI, o estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado, com todas as alterações ou com a consolidação 

respectiva, podendo ser dispensado caso tenha sido apresentado na íntegra, 

quando da fase do credenciamento; sendo, ainda, que das sociedades por ações, 

exige-se também a documentação demonstrativa da eleição e posse de seus 

administradores; 

c) No caso de sociedade não empresária, a inscrição do ato constitutivo, 

condizente com o objeto da presente licitação e acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 
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d)No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, o 

Decreto de autorização e o ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

e) O documento de habilitação referido neste subitem deverá explicitar o objeto 

social, que deverá ser compatível com o objeto desta licitação, segundo a tabela de 

classificação do CNAE, a sede da licitante e os responsáveis por sua 

administração que tenham poderes para assinar os documentos pela licitante. 

 

6.2.2 Relativos à Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto deste certame. 

c)Prova de regularidade como Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 

(CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal). Será aceito certificado da matriz 

em substituição ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver 

arrecadação centralizada; 

d) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho emitida pelo TST 

(Certidão Negativa de débitos Trabalhistas); 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de 

Quitação de Tributo se Contribuições Federais e de Quitação da Dívida Ativa da 

União); 

f) Certidão de regularidade com os tributos estaduais e municipais que incidem 

na atividade ou tipo de objeto que é contratado; 

 

6.2.3 Relativos à capacidade Econômico-Financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial ou execução 

patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Para efeito de 

constatação da validade de tal certidão, será observado o prazo de validade 

constante na própria certidão. 

b) A empresa deverá apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados sob a forma da lei, que 

demonstrem o capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido igual a 10% (dez 
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por cento) do valor global estimado da contratação, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de três meses da data da abertura dos envelopes; 

b.1) As sociedades criadas no exercício em curso deverão apresentar Balanço de 

Abertura, devidamente registrado ou autenticado na junta comercial/cartório da 

sede ou domicílio da licitante; 

b.2)O balanço patrimonial e demais demonstrações deverão estar assinadas por 

Contador, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

b.3) Será considerado aceito, na forma da lei, balanço patrimonial registrado e 

arquivado na junta comercial ou no Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas. 

b.3.1) O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via 

Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a 

transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do 

Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de 

Escrituração Digital - SPED). 

 

b.4) Para as sociedades anônimas será aplicado o art. 289, §5º da lei 6404/74, 

devendo os documentos exigidos terem sido, cumulativamente: 

I- Publicados em Diário Oficial; 

II- Publicados em jornal de grande circulação; 

III- Registrados na Junta Comercial/Cartório da sede ou domicílio da 

licitante; 

 

6.2.4 Relativos à Qualificação Técnica: 

6.2.4.1 As empresas LICITANTES deverão apresentar:  

a) Prova de inscrição ou registro da licitante junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

– CAU/BR, que comprove atividade relacionada com o objeto;  

b) Apresentar ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL EM 

NOME DA PROPONENTE devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região 

onde os serviços foram executados, que comprove(m) que a PROPONENTE (pessoa 
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jurídica) tenha executado serviços em prédio público ou privado, com os seguintes 

quantitativos mínimos (com fulcro no art. 37, XXI, parte final da CF/1988): 

I) Pintura em paredes com tinta látex, no mínimo 2.689,70m², correspondente à 

50% dos referidos quantitativos, em uma única edificação (NÃO 

SUBCONTRATÁVEL); 

II) Revestimento cerâmico para piso de porcelanato, no mínimo 1.299,00m², 

correspondente à 50% dos referidos quantitativos, em uma única edificação (NÃO 

SUBCONTRATÁVEL); 

III) Telhamento metálico, no mínimo 967,97m², correspondente à 50% dos 

referidos quantitativos, em uma única edificação (SUBCONTRATÁVEL); 

IV) Instalações elétricas prediais, contendo execução de 01 (um) transformador e 

de 01 (um) grupo gerador, em uma única edificação correspondente 

(SUBCONTRATÁVEL); 

Obs.: Considera-se como única edificação: 

1) um prédio; ou 

2) um conjunto de prédios interligados formalmente entre si. 

b.1) O atestado exigido nesta alínea b deverá ser apresentado pela PROPONENTE em 

seu nome como prova da sua capacidade técnica-operacional. Trata-se de demonstrar 

que a PROPONENTE detém habilidade, conhecimento de causa e experiência, 

utilizando-se de acervo material, tecnológico e humano para desenvolver a atividade 

requerida no objeto do presente Projeto Básico. 

b.2. A PROPONENTE deverá comprovar obrigatoriamente os itens “I", “II”, "III" e 

"IV" da alínea b, sob pena de inabilitação. 

b.3. As comprovações exigidas nos itens “I” e "II" da alínea b poderão ser 

substituídas por uma “Declaração de Subcontratação”, emitida pela PROPONENTE, 

sem prejuízo do cumprimento do prazo previsto para a conclusão da obra. 

b.4. Caso a PROPONENTE apresente declaração de subcontratação da alínea b, itens 

“III” e "IV", na forma prevista no item b.3, deverá comprovar, com relação à 

experiência profissional, apenas as exigências referentes ao Engenheiro Civil ou 

Arquiteto responsável técnico da empresa. 



 

11 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety, 185, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262. 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

b.5. Não há obrigatoriedade de que os quantitativos mínimos exigidos nos itens da 

alínea b. devam constar de um único atestado. A PROPONENTE poderá apresentar 

atestados diversos para itens distintos, ou seja, poderá apresentar um atestado para o 

item “I”, outro para o item “II”, etc. Não serão admitidos somatórios de unidades, em 

atestados diferentes, para comprovação de um mesmo item. 

b.6. Caso os atestados de capacidade técnica e as certidões de acervo técnico não 

contenham informações suficientes para atender às exigências contidas na alínea b, 

deste Projeto Básico, a PROPONENTE deverá complementá-la mediante: 

b.6.1) Anexação das planilhas das obras/serviços executados; e/ou; 

b.6.2) Declaração do contratante da obra/serviço. 

b.7. Os itens “I” e “II”, da alínea b.6., referem-se aos quantitativos mínimos, 

exclusivamente dos Atestados de Capacidade Técnica-Operacional apresentados pela 

PROPONENTE, devidamente registrados no CREA e/ou CAU. 

b.8 Não será aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente ou em 

andamento. 

 

c) Comprovação de que possui em seu corpo técnico, na data de abertura das 

propostas, profissional(is) de nível superior, ENGENHEIRO ou ARQUITETO, 

reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade 

técnica devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram 

executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – 

CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) 

executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 

estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que não a 

própria licitante (CNPJ diferente) - serviço(s) relativo(s) à: 

a) ENGENHEIRO CIVIL – execução de obra de edificações; 

b) ARQUITETO – execução de obra de edificações.  

c.1. No caso de duas ou mais empresas LICITANTES apresentarem atestados de um 

mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação 

técnica, ambas serão inabilitadas. 

d) Declaração indicando o nome, CPF, número do registro no CREA ou CAU, do 

responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto. O 
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nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de 

responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

6.3. As seguintes declarações, conforme modelo constante no Anexo III deste edital: 

Anexo III 

 Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação, nos termos do art. 

32, §2º, da Lei n.º 8.666/93. 

 Declaração de que cumpre o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal de acordo como art. 27, inciso V da Lei 8.666/93. 

 

6.4 Se, pelas documentações fornecidas diretamente pelo representante legal, não se puder 

inferir que o subscritor de tais declarações tem poderes para representar a empresa, esta será 

inabilitada. 

6.5 Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

a) Em nome da licitante, com número do CNPJ e com o respectivo endereço da 

mesma; 

b) Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos os documentos deverão estar 

em nome da matriz; 

c) Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deverão estar 

em nome desta filial; 

d) Se a licitante for a matriz da empresa e a prestadora de serviços for uma de 

suas filiais, este fato deve ser expressamente registrado em declaração apresentada 

na qual a licitante indicará qual a filial executará o objeto da licitação. Neste caso, 

os documentos relativos à regularidade fiscal, exigidos para a habilitação, deverão 

ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente; 

e) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela sua própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

f) Serão aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferenças de 

números nos documentos pertinentes ao CND e ao FGTS quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições pela licitante. 

6.6 Será concedido tratamento favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

na habilitação, atendendo ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006 nos seguintes 

moldes: 
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6.6.1. A documentação comprobatória da regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte deverá ser apresentada junto aos documentos de habilitação, 

ainda que apresente alguma irregularidade. 

6.6.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será 

assegurado, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 

igual período, mediante a apresentação de justo motivo aceito pela Administração 

Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 

e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

6.6.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 

81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

 

VII. DA PROPOSTA 

7.1 A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope devidamente lacrado (Envelope 

nº 02) datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem alternativas, emendas, 

rasuras ou entrelinhas; com todas as folhas numeradas, rubricadas, exceto a última, que deve 

ser assinada pelo representante legal da empresa, e dela devem constar sob pena de 

desclassificação: 

a) Razão social do proponente, endereço com CEP, CNPJ, e, se possuir nº 

telefone/nº do aparelho de fac-símile (fax) e endereço eletrônico (e-mail); 

b) Declaração de que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais 

como impostos e outros gravames comerciais e trabalhistas que possam incidir 

sobre o objeto licitado; 

c) Planilha e Proposta com a cotação elaborada que detalham OS 

CUSTOS UNITÁRIOS E GLOBAIS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS, O 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E TAXAS DE ENCARGOS 

SOCIAIS DA MÃO DE OBRA E CÁLCULO DO BDI SEUS 

PERCENTUAIS DETALHADOS, conforme modelos I e II do Anexo II e 

Projeto Básico; 

d) Todos os preços unitários apresentados pelas LICITANTES deverão ser 

iguais ou menores que os preços da planilha apresentada pela DPE-PI, e nunca 
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superiores. (Ver Planilha Orçamentária no Projeto Básico), sob pena de 

desclassificação; 

e) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias.  

f) Declaração de ciência de todas as condições previstas no Projeto Básico 

e minuta do contrato.  

g) Declaração que cumprirá todos os requisitos da lei Estadual nº 

6.344 de 12/03/2013, a qual determina que, pelo menos, uma vaga de 

emprego será destinada aos egressos do sistema prisional do Estado do 

Piauí e cumpridores de medida de segurança e penas alternativas, em 

contratos para prestação de serviços de engenharia – obras públicas – que 

constem de 6 a 19 funcionários. Sendo facultativa a inclusão de egressos em 

contratos que constem até 5 funcionários. Caso haja contratações de 20 

funcionários ou mais, deverá ser reservado o percentual de 5% das vagas de 

emprego. 

h) Declaração que cumprirá todos os requisitos da Lei Estadual nº 

6,480/2014, a qual determina que, no mínimo, 5% (cinco por cento) das 

vagas de emprego na área de construção civil serão destinadas a mulheres, 

por parte da empresa contratada ou vencedora da licitação pública.   

 

7.2 Deverá conter no cabeçalho da proposta e na parte externa do envelope o seguinte: 

“PROPOSTA TÉCNICA” - ENVELOPE Nº 02 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 

DATA DA ABERTURA: 27/04/2018 

(NOME DA EMPRESA) 

CNPJ:__.___.___/____-__ 

7.3 A proposta de preços deverá obedecer rigorosamente aos termos deste edital e seus 

anexos, não sendo considerada aquela que apresentar objeto que não corresponda 

integralmente às características especificadas nos Anexos do edital ou que estabeleça vínculo 

à proposta de outro licitante; 

7.4 Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem às exigências contidas 

neste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento, bem como aquelas que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, ou 
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manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrada 

sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos serviços são 

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 

execução do objeto; 

7.5 Para os efeitos do disposto no item 7.4 consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no 

caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos 

valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por 

cento) do valor orçado pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

b) valor orçado pela administração. 

7.6 DA VISTORIA:  

7.6.1 Apresentar Declaração de Vistoria em conformidade com o art. 30, III, da Lei n. 

8.666/93, antes da apresentação das propostas, assinado por um servidor do 

Coordenação de Infraestrutura e Transporte da DPE/PI, que a PROPONENTE vistoriou 

o imóvel objeto desse certame conforme item 1.1 do Projeto Básico ou apresentar 

declaração que concorda com os termos do Edital. 

7.6.2 Preencher e apresentar a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, 

Cálculo das Taxas de Encargos Sociais da Mão de Obra e Cálculo do BDI, em 

conformidade com os Anexos III a VI, do Projeto Básico. 

7.6.3 A vistoria descrita no item 7.6.1 deverá ser agendada com antecedência mínima de 

48 (quarenta e oito) horas na Coordenação de Infraestrutura e Transporte da DPE/PI 

através de comunicação escrita encaminhada via email: logistica@defensoria.pi.def.br 

7.6.4 A vistoria tem como objetivo a análise do local em que serão realizados os 

serviços, para conhecimento das condições e peculiaridades que possam vir a 

influenciar nos preços ofertados pelos licitantes. Caso a licitante opte por não realizar a 

vistoria e apresente uma declaração que concorda com os termos do Edital, vindo a ser a 

vencedora, não poderá alegar em nenhuma hipótese desconhecimento do serviço e do 

local como justificativa para se eximir das obrigações assumidas. 

7.6.5 A PROPONENTE considerada vencedora do certame deverá apresentar, além dos 

documentos acima citados, as Composições de Custo de todos os itens que compõe a 

Planilha orçamentária, de acordo com o BDI e Encargos Sociais pertinentes à sua 

Proposta e às normas técnicas e legislação em vigor. 

7.7 A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste 

EDITAL; 
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7.7 A Planilha, a proposta e as declarações deverão ser apresentadas, preferencialmente, 

conforme formulário modelo disponível nos Anexo II e III, ou em modelo próprio, contudo, 

se assim for feito, devem conter todas as informações requeridas nos modelos propostos nos 

Anexos II e III. 

 

VIII – DOS PREÇOS 

8.1 Os preços indicados ao objeto, nas propostas ofertadas pelos licitantes, deverão ser fixos e 

irreajustáveis, ressalvadas as disposições do art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 

8.1.1 Só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos 

arábicos e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de 

divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 

8.2 Nos preços ofertados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, impostos, 

taxas, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à execução do objeto, bem como 

deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.  

8.3 A proposta apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de 

exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração, seja para mais ou para menos. 

 

IX – DOS PRAZOS 

9.1 As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias a contar da data prevista no preâmbulo 

deste edital para recebimento e início da abertura dos envelopes Documentos de Habilitação 

e Proposta de Preços. 

9.1.1 Caso a proposta não indique o prazo de sua validade, o apresentado nesta condição 

será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

9.2 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persista o interesse da Defensoria Pública 

do Estado do Piauí, esta poderá solicitar prorrogação da validade acima referida, por igual 

prazo, no máximo. 

9.3 Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes 

Documentos de Habilitação e Proposta de Preços, sem que ocorra a convocação ou a 

solicitação de que trata o subitem 9.2, os licitantes ficam liberados dos compromissos 

assumidos. 
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X – DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1 Não serão aceitas propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim 

considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de 

documentação que comprove que os custos dos serviços são coerentes com os de mercado e 

que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto desta 

concorrência, conforme expressa dicção do art. 48, II, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

XI – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1 Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido neste Ato Convocatório, 

será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor preço. 

11.1.1 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta licitação, 

preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes. 

11.2 Não se admitirá proposta que apresentar preço simbólico, irrisório ou de valor zero, 

incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que esta licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

11.3 À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, 

caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus 

anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Ato Convocatório. 

11.4 A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes 

ao quadro de pessoal da Defensoria Pública do Estado do Piauí ou, ainda, de pessoas físicas 

ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

11.5 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 

08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação e (ou) de outras propostas 

escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação. 

 

XII – DO DESEMPATE 

12.1 Havendo empate dos preços propostos será efetuado sorteio, em ato público, para o qual 

os licitantes serão convocados, nos termos do § 2º, do art. 45, da lei nº 8.666/93; 

12.2 Em caso de empate será assegurada, neste certame, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
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12.2.1 Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

ME’s e EPP’s sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada.  

12.3 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 15 (quinze) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo 

de 02 dias úteis, contados da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de 

ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos 

autos do processo licitatório. 

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1
o
 e 2

o
 do art. 44 desta Lei Complementar, 

na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1
o
 e 2

o
 do art. 44 

desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

12.4 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços: 

12.4.1. produzidos no País;  

12.4.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

12.4.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

12.4.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

12.5 Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do 

licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão 

convocados. 

 

XIII – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

13.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 

aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art44
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para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 

impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 

da Lei nº 8.666/93.  

13.2 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação;  

13.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente;  

13.4 Acolhida a petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização 

do certame.  

13.5 As impugnações e/ou esclarecimentos deverão ser manifestados por escrito, dirigidos a 

CPL e entregues na sala da Coordenação de Licitações e Contratos localizada no Edifício-

anexo da DPE-PI (vide subitem 19.11) ou encaminhados para os e-mails: 

cpldpe@denfensoria.pi.def.br e cpldpe@hotmail.com. 

13.6 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do Projeto Básico em 

razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado.  

 

XIV – DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

14.1 Nos termos do artigo 109, inciso I, da Lei nº 8.666/93, as empresas licitantes poderão 

interpor recurso das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, contados do dia imediato da ciência delas. 

14.2 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

14.3 Os recursos deverão ser dirigidos a Defensora Pública Geral, através da Comissão 

Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 

ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los àquela autoridade devidamente informados para 

apreciação e decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

14.4 Os recursos referentes às fases de habilitação e julgamento de propostas terão efeito 

suspensivo, não o tendo nos demais casos.  

14.5 Interposto o recurso, os demais licitantes serão comunicados para, querendo, impugná-lo 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

 

XV – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

mailto:cpldpe@denfensoria.pi.def.br
mailto:cpldpe@hotmail.com


 

20 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety, 185, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262. 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

15.1 Atendidas todas as condições do edital e seus anexos, a licitação será homologada pelo 

ordenador de despesa e o objeto será adjudicado GLOBALMENTE ao licitante vencedor. 

 

XVI – DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

16.1 Para a contratação dos serviços junto ao prestador vencedor do certame, será celebrado 

contrato entre este e a Defensoria Pública do Estado do Piauí; 

16.2 O licitante após a assinatura do contrato fica obrigado ao cumprimento dos prazos e 

todas as condições estabelecidas nas suas cláusulas e no edital; 

16.3 A recusa da execução do objeto ou o não cumprimento de qualquer obrigação prevista 

ensejará a aplicação das penalidades previstas no edital e no instrumento contratual; 

16.4 O licitante vencedor será convocado para assinar o contrato, ocasião em que terá o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis para a realização do ato, prorrogável por igual período, mediante a 

apresentação de motivo justo e aceito pelo DPE/PI, sob pena de decair o direito à contratação, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis; 

16.5 Quando o licitante convocado não comparecer para a assinatura do instrumento 

contratual no prazo e nas condições estabelecidas, poderá ser convocado outro licitante para 

assinar o contrato, após a negociação e a verificação da adequação da proposta e das 

condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação. 

 

XVII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus 

anexos, na proposta apresentada e no Projeto Básico – ANEXOS. 

 

XVIII – DO PAGAMENTO 

18.1.  O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa prevista 

no cronograma físico-financeiro, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do objeto e dos materiais 

empregados. Para os fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das certidões 

negativas de débitos relativas ao FGTS, à previdência, ao trabalho, situação fiscal tributária 

federal, certidão negativa de tributos estaduais e municipais, mantendo-se as mesmas 

condições de habilitação do certame, sendo que as mesmas deverão sempre apresentar data de 

validade posterior à data de emissão das respectivas Notas Fiscais. 

18.2. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o 
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prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

18.3. Se houver atraso após o prazo previsto, as faturas serão pagas acrescidas de juros de 

mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicados pro rata die da data do vencimento até o 

efetivo pagamento, desde que solicitado pela Empresa Contratada e esta não tenha dado causa 

ao atraso. 

18.3.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM 

= Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o 

pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 

0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso. 

18.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada e 

proporcionalmente aos quantitativos de serviços e materiais efetivamente prestados e 

empregados na mesma. 

18.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração de preços ou a 

compensação financeira. 

18.6. A Defensoria Pública do Estado do Piauí reserva-se o direito de recusar o pagamento 

se, no ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e 

aceitas. 

18.7. O pagamento será feito por meio de ordem bancária em conta a ser indicada pela 

contratada cuja ordem bancária dará quitação ao pagamento, e nos termos da lei, será debitado 

do valor devido ao DPE/PI, referente aos serviços prestados, os valores relativos aos tributos e 

contribuições sociais. 

18.8.  O CNPJ contido na nota fiscal/fatura emitida pela Contratada deverá ser o mesmo 

que estiver registrado no contrato celebrado ou instrumento equivalente, 

independentemente da favorecida ser matriz, filial, sucursal ou agência.  

18.9. A Administração poderá descontar do valor do pagamento que o fornecedor tiver a 

receber, importâncias que lhe sejam devidas, por força da aplicação das multas previstas na 

sessão XIX. 

 

XIX. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto da Concorrência, a Defensoria Pública do 

Estado do Piauí poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes 
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sanções: 

a) advertência; 

b) multa: 

As multas decorrentes da não execução, total ou parcial, do objeto (itens 

adjudicados), bem como do atraso injustificado na execução do objeto deste edital 

serão aplicadas da seguinte forma: 

b.1) Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para a realização do 

serviço, que não seja comprovadamente motivado pela Contratante, ela ficará 

sujeita à multa equivalente a 1% (um por cento) do valor do Contrato, por dia, até o 

limite de 15% (quinze por cento) do valor do objeto, sem prejuízo do cumprimento 

da obrigação principal. 

b.2) Após o prazo de 30 (trinta) dias de atraso na execução do serviço, a contratante 

poderá considerar a inexecução total do objeto, sujeitando o prestador a aplicação 

de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. Neste caso, a 

Administração poderá cobrar valor excedente a este percentual se os prejuízos 

sofridos superarem o montante da multa aplicada, com supedâneo no artigo 416 do 

Código Civil de 2002.   

b.3) Será aplicada multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do 

contrato, por dia, até o limite de 10% (dez por cento) do objeto, em caso de 

descumprimento de outras obrigações previstas no Contrato. 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração da Defensoria Pública do Estado do Piauí, pelo prazo de até 

2 (dois) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração 

da Defensoria Pública do Estado do Piauí pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior 

19.2. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às 

penalidades tratadas no item anterior: 

19.2.1. Pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos licitantes convocados 

nos termos do art. 64, § 2º da Lei nº 8.666/93; 

19.2.2. Pela não apresentação da garantia prevista no edital; 
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19.2.3. Pelo atraso no início da execução da obra, em relação ao prazo proposto e 

aceito; 

19.2.4. Pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução 

da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, 

contado da data da rejeição; 

19.2.5. Pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado, caracterizada se 

a medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto 

estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição. 

19.3. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 

aceitos pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, a licitante vencedora ficará isenta das 

penalidades aplicáveis. 

19.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração da Defensoria Pública do Estado do Piauí, e 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser 

aplicadas à licitante vencedora com as de multa, simultaneamente, descontando a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

XX – DA GARANTIA 

20.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Termo de Contrato, 

prestará garantia no valor correspondente a 3,5% (três vírgula cinco por cento) do valor do 

Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme 

disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

20.2 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 

de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o 

máximo de 5% (cinco por cento).  

20.3 O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas 

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993. 

20.4 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 

período mínimo de três meses após o término da vigência contratual. 

a. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

i. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

ii. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 
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durante a execução do contrato; 

iii. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

iv. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 

pela contratada, quando couber. 

b. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no item anterior. 

c. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 

específica no Banco do Brasil, com correção monetária.  

d. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos 

parâmetros utilizados quando da contratação.  

e. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação 

e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

f. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

g. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

h. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

i.  A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

j.  Será considerada extinta a garantia: 

i.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 

cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

ii. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será 

ampliado, nos termos da comunicação. 
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XXI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou 

elaborarem proposta relativa ao presente certame, nem em relação às expectativas de 

contratações dela decorrentes. 

21.2 Será publicado na impressa oficial o resultado de julgamento das propostas e, 

trimestralmente, as alterações que ocorrem no período. 

21.3 O objeto desta CONCORRÊNCIA poderá sofrer acréscimos, na forma do art. 65 da Lei 

nº 8.666/93. 

21.4 É facultada à CPL ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

21.5 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público de 

corrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

21.6 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a CPL poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

21.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na DPE-PI. 

21.8 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer época ou fase da licitação. 

21.9 As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração Pública, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.10 Os documentos referentes à proposta comercial e de habilitação deverão se 

enviados para a Coordenadoria de Licitações e Contratos, no edifício anexo da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí, localizado na Rua Nogueira Tapety, nº 185, 

Bairro dos Noivos, CEP: 64.046-020, Teresina-PI. Informações poderão ser obtidas pelos 

Fone (86) 3233/7407, ramal 238 e (86) 99476-5262/E-mail: cpldpe@defensoria.pi.def.br e 

cpldpe@hotmail.com, das 7h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira. 

 21.10.1. No dia 27/04/2018 deverão ser enviados para o prédio da Casa de Núcleos 

Especializados da Defensoria Pública do Estado do Piauí, no Auditório da ESDEPI, na 

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br
mailto:cpldpe@hotmail.com
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Avenida Nossa de Fátima, 1342, Bairro de Fátima, zona Leste, CEP: 64.048-180/ 

Teresina/PI. 

 

XXII – DO FORO 

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Teresina/PI. 

 

XXIII – DOS ANEXOS 

23.1 São partes integrantes deste Ato Convocatório: 

Anexo I – Projeto Básico, Projeto Executivo e seus anexos; 

Anexo II – Modelo para Apresentação da Proposta Técnica; 

Anexo III – Modelos de Declarações; 

Anexo IV – Minuta do Contrato Administrativo. 

Teresina, 21 de março de 2018. 

 

Prhiscilla de Queiroz Garcia Tavares da Motta 

Presidente da CPL 

 

Maria Rosilene Inácio de Oliveira Dias                                    

Membro da CPL                                                                      

 

Tatiana de Sousa Bonfim 

Membro da CPL 

 

Eurides da Costa Silva                                                   

Membro da CPL 

 

Fernanda Márcia de Lima e Silva                                                                   

Membro da CPL 

 

Leonardo de Araújo Mastrangelo                                                  

Membro da CPL 
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E SEUS ANEXOS 

 

Os Projeto Básico, Projeto Executivo e seus anexos estão disponíveis no Processo 

Administrativo nº 00325/2018 de forma física e em mídia óptica (CD) - folha nº 172 -, e, 

ainda: 

a) Em formato .PDF no site institucional da Defensoria Pública do Estado do Piauí 

(defensoria.pi.def.br) em: TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES / 

CONCORRÊNCIA ou solicitada a comissão nos e-mails: 

cpldpe@defensoria.pi.def.br. e cpldpe@hotmail.com. 

b) Aos interessados na sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos, no edifício 

anexo da Defensoria Pública do Estado do Piauí, localizado na Rua Nogueira 

Tapety, nº 185, Bairro dos Noivos, CEP: 64.046-020, Teresina-PI, no horário das 

07:30 às 13:30, de segunda-feira à sexta-feira, podendo ser retirado por pen-drive 

ou mídia óptica (CD).  
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ANEXO II – MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 



Processo Administrativo nº 00325/2018  

 Concorrência nº 001/2018  
 
Os proponentes deverão apresentar planilha com a cotação do VALOR 
UNITÁRIO e VALOR TOTAL do objeto, conforme os modelos I e II a seguir. 

 

 

MODELO I – APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

ITEM CÓDIGO REF. ESPECIFICAÇÃO 
UN
D 

QUAN
T 

UNIT 
SEM BDI 

(R$) 

UNIT COM BDI 
(R$) 

 TOTAL (R$) 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL        SUBTOTAL:      

1.01 
Tabela A/ 

2017 
CREA-

PI 
Art da obra un 

               
1,00                

  

1.02 Comp. 01 DEF 
Administração local 
da obra 

mês 
            

12,00     
                  

2 CANTEIRO DE OBRAS        SUBTOTAL:         

2.01 74209/1 SINAPI 

Placa de obra em 
chapa de aço 
galvanizado 

m2 
               

6,40  
                           

 

2.02 74220/1 SINAPI 

Tapume de chapa de 
madeira 
compensada, e= 
6mm, com pintura a 
cal e 
reaproveitamento de 
2x 

m2 
         

101,20     

2.03 73859/2 SINAPI 

Capina e limpeza 
manual de terreno 
com pequenos 
arbustos 

m2 
         

210,00     

2.04 73992/1 SINAPI 

Locação 
convencional de 
obra, através de 
gabarito de tábuas 
corridas 

m2 
         

189,00     
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pontaletadas a cada 
1,50m 

2.05 41598 SINAPI 

Entrada provisória 
de energia elétrica 
aérea trifásica 40a 
em poste madeira 

un 
               

1,00  
          

  

2.06 93210 SINAPI 

Execução de 
refeitório em 
canteiro de obra em 
chapa de madeira 
compensada, não 
incluso mobiliário e 
equipamentos 

m2 
            

25,00     

2.07 93212 SINAPI 

Execução de 
sanitário e vestiário 
em canteiro de obra 
em chapa de madeira 
compensada, não 
incluso mobiliário 

m2 
            

25,00     

2.08 93584 SINAPI 

Execução de 
depósito em canteiro 
de obra em chapa de 
madeira 
compensada, não 
incluso mobiliário 

m2 
            

12,00     

2.09 93214 SINAPI 

Execução de 
reservatório elevado 
de água (1000 litros) 
em canteiro de obra, 
apoiado em 
estrutura de madeira 

un 
               

1,00     

                  

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS        SUBTOTAL:         

3.01 72215 SINAPI 

Demolição de 
alvenaria de 
elementos cerâmicos 
vazados 

m3 
            

15,00                  
  

3.02 84152 SINAPI 

Demolição da caixa 
d'água, com carga e 
transporte de 
entulho, sem 
reaproveitamento 

m3 
            

83,52     

3.03 73616 SINAPI 
Demolição de 
concreto simples 

m3 
            

12,80     
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3.04 73801/1 SINAPI 

 
Demolição de piso de 
alta resistência 

m2 
      

1.265,0
0     

3.05 89263 SINAPI 
Demolição de 
estrutura metálica 

m2 
         

266,00     

3.06 C2206 
SEINFR

A 
Retirada de 
esquadrias metálicas 

m2 
         

613,87     

3.07 2242 ORSE 

Remoção e reposição 
de pavimentação em 
pré-moldado de 
concreto 

m2 
         

180,00     

3.08 72897 SINAPI 

Carga manual de 
entulho em 
caminhão basculante 
6 m3 

m3 
         

111,05     

3.09 72900 SINAPI 

Transporte de 
entulho com 
caminhão basculante 
6 m3, rodovia 
pavimentada, dmt 
0,5 a 1,0 km 

m3 
         

111,05     

                  

4 MOVIMENTO DE TERRA        SUBTOTAL:  
 

4.01 93358 SINAPI 
Escavação manual de 
valas 

m3 
         

271,79     

4.02 55835 SINAPI 

Aterro interno 
compactado 
manualmente - 
reaproveitamento de 
material escavado 

m3 
            

30,20     

                  

5 INFRA-ESTRUTURA        SUBTOTAL:  
 

5.01 92423 SINAPI 

Forma tábua para 
concreto em 
fundação, c/ 
reaproveitamento 2x 
- cinta inferior 

m2 
         

384,56     

5.02 92916 SINAPI 

Armação de 
fundações utilizando 
CA-50 de 6.3 mm - 
montagem (incl. 
corte e dobra do aço) 

kg 
         

173,55     

5.03 92917 SINAPI 

Armação de 
fundações utilizando 
CA-50 de 8.0 mm - 

kg 
         

633,45     
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montagem (incl. 
corte e dobra do aço) 

5.04 92919 SINAPI 

Armação de 
fundações utilizando 
CA-50 de 10.0 mm - 
montagem (incl. 
corte e dobra do aço) 

kg 
         

451,55   
           

 

5.05 92921 SINAPI 

Armação de 
fundações utilizando 
CA-50 de 12.5 mm - 
montagem (incl. 
corte e dobra do aço) 

kg 
         

269,82     

5.06 92922 SINAPI 

Armação de 
fundações utilizando 
CA-50 de 16.0 mm - 
montagem (incl. 
corte e dobra do aço) 

kg 
         

775,36     

5.07 92923 SINAPI 

Armação de 
fundações utilizando 
CA-50 de 20.0 mm - 
montagem (incl. 
corte e dobra do aço) 

kg 
         

397,27     

5.08 92915 SINAPI 

Armação fundações 
utilizando CA-60 de 
5.0 mm - montagem 
(incl. corte e dobra 
do aço) 

kg 
         

306,82     

5.09 94965 SINAPI 

Concreto fck = 
25mpa - preparo 
mecânico com 
betoneira 400 l 

m3 
            

25,06     

5.10 94966 SINAPI 

Concreto fck = 
30mpa - preparo 
mecânico com 
betoneira 400 l - 
fundações 

m3 
            

17,98     

5.11 74157/4 SINAPI 

Lançamento/ 
aplicação manual de 
concreto em 
fundações 

m3 
            

43,04     

5.12 74106/1 SINAPI 

Impermeabilização 
de cinta inferior, com 
tinta asfáltica, duas 
demãos 

m2 
            

92,25     
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6 SUPER-ESTRUTURA        SUBTOTAL:  
 

6.01 92418 SINAPI 

Montagem e 
desmontagem de 
fôrma em chapa de 
madeira compensada 
resinada, 4 
utilizações 

m2 
      

1.248,9
5     

6.02 92776 SINAPI 

Armação de pilares e 
vigas utilizando CA-
50 de 6.3 mm - 
montagem (incl. 
corte e dobra do aço) 

kg 
      

1.319,5
5  

                   
  

6.03 92777 SINAPI 

Armação de pilares e 
vigas utilizando CA-
50 de 8.0 mm - 
montagem (incl. 
corte e dobra do aço) 

kg 
      

1.498,9
1     

6.04 92778 SINAPI 

Armação de pilares e 
vigas utilizando CA-
50 de 10.0 mm - 
montagem (incl. 
corte e dobra do aço) 

kg 
      

1.798,7
3     

6.05 92779 SINAPI 

Armação de pilares e 
vigas utilizando CA-
50 de 12.5 mm - 
montagem (incl. 
corte e dobra do aço) 

kg 
      

1.541,8
2  

                   
  

6.06 92780 SINAPI 

Armação de pilares e 
vigas utilizando CA-
50 de 16.0 mm - 
montagem (incl. 
corte e dobra do aço) 

kg 
      

1.107,8
2     

6.07 92781 SINAPI 

Armação de pilares e 
vigas utilizando CA-
50 de 20.0 mm - 
montagem (incl. 
corte e dobra do aço) 

kg 
         

761,27     

6.08 92759 SINAPI 

Armação de pilares e 
vigas utilizando CA-
60 de 5.0 mm - 
montagem (incl. 
corte e dobra do aço) 

kg 
      

1.632,3
6     

6.09 94966 SINAPI 

Concreto fck = 
30mpa - preparo 
mecânico com 
betoneira 400 l - 

m3 
            

89,09  
              

  



 

33 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety, 185, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262. 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

estrutura 

6.10 92873 SINAPI 

Lançamento, 
adensamento e 
acabamento de 
concreto em 
estruturas 

m3 
            

89,09     

6.11 74141/3 SINAPI 

Laje pré-fabricada 
treliçada para piso 
ou cobertura, 
intereixo 38cm, 
h=13cm, el. 
enchimento em EPS 
h=9cm, inclusive 
escoramento em 
madeira e 
capeamento 4cm 

m2 
         

145,56     

                  

7 FECHAMENTOS          SUBTOTAL:  
 

7.01 87523 SINAPI 

Alvenaria de vedação 
de blocos cerâmicos 
furados de 
9x14x19cm com 
vãos e argamassa de 
assentamento com 
preparo em 
betoneira 

m2 
         

944,44     

7.02 96359 SINAPI 

Parede com placas de 
gesso acartonado 
(drywall), para uso 
interno, com duas 
faces simples e 
estrutura metálica 
com guias simples, 
com vãos 

m 
         

872,63     

                  

8 COBERTURA          SUBTOTAL:  
 

8.01 72110 SINAPI 

Estrutura metálica 
em treliças - 
fornecimento e 
montagem 

m2 
         

678,24     

8.02 92580 SINAPI 

Trama de aço 
composta por terças 
para telhados de até 
2 águas para telha 

m2 
      

1.360,9
4  
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ondulada 
termoacústica, 
incluso transporte 
vertical 

8.03 Comp. 02 DEF 

Telhamento com 
telha metálica 
termoacústica e = 30 
mm, com até 2 águas 
, incluso içamento 

m2 
      

1.935,9
4     

8.04 C2453 
SEINFR

A 

Telhamento 
transparente , 
incluso içamento 

m2 
            

16,50     

8.05 C1002 
SEINFR

A 
Cumeeira 
termoacústica 

m 
            

93,75     

8.06 94231 SINAPI 

Rufo em chapa de 
aço galvanizado 
número 24, corte de 
25 cm, incluso 
transporte vertical 

m 
         

150,16  
   

8.07 71623 SINAPI 

Chapim de concreto 
aparente com 
acabamento 
desempenado, forma 
de compensado 
plastificado 
(madeirit) de 14 x 10 
cm, fundido no local 

m 
         

212,80     

8.08 94227 SINAPI 

Calha em chapa de 
aço galvanizado 
número 24, 
desenvolvimento de 
33 cm incluso 
transporte vertical 

m2 
         

134,50  
   

8.09 6225 SINAPI 

Impermeabilização 
com emulsão 
asfáltica com 
elastômeros, 3 
demãos 

m2 
         

163,30  
   

8.10 C2222 
SEINFR

A 

Revestimento 
metálico, tipo 
"reynobond" duas 
chapas 

m2 
         

365,80  
   

                  

9 ESQUADRIAS          SUBTOTAL:     
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9.01 94575 SINAPI 

J1 – (2,05 x 1,20 / 
1,00 m) - Janela 
simples de alumínio 
e vidro - conforme 
projeto arquitetônico 

m2 
            

17,22     

9.02 94575 SINAPI 

J2 – (1,10 x 0,50 / 
1,60 m) - Janela boca 
de lobo de alumínio e 
vidro  - conforme 
projeto arquitetônico 

m2 
               

1,10  
   

9.03 94575 SINAPI 

J3 – (2,00 x 0,55 / 
1,60 m) - Janela de 
correr de alumínio e 
vidro  - conforme 
projeto arquitetônico 

m2 
            

13,20     

9.04 94576 SINAPI 

J4 – (1,50 x 1,30 / 
1,00 m) - Janela 2 
folhas de correr de 
alumínio e vidro  - 
conforme projeto 
arquitetônico 

m2 
               

1,95  
   

9.05 94576 SINAPI 

J5 – (1,50 x 1,30 / 
1,00 m) - Janela 2 
folhas de correr de 
alumínio e vidro  - 
conforme projeto 
arquitetônico 

m2 
            

13,65  
   

9.06 94576 SINAPI 

J6 – (2,00 x 1,30 / 
1,00 m) - Janela 2 
folhas de correr de 
alumínio e vidro  - 
conforme projeto 
arquitetônico 

m2 
            

49,40     

9.07 94575 SINAPI 

J7 – (2,00 x 0,55 / 
1,55 m) - Janela 
simples de alumínio 
e vidro - conforme 
projeto arquitetônico 

m2 
               

5,50  
   

9.08 94575 SINAPI 

J8 – (1,00 x 0,50 / 
1,55 m) - Janela boca 
de lobo de alumínio e 
vidro  - conforme 
projeto arquitetônico 

m2 
               

2,50     

9.09 94575 SINAPI 

J9 – (1,50 x 1,00 / 
1,10 m) - Janela 
simples de alumínio 

m2 
            

10,50     
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e vidro - conforme 
projeto arquitetônico 

9.10 94576 SINAPI 

J10 – (2,05 x 1,00 / 
1,00 m) - Janela 2 
folhas de correr de 
alumínio e vidro  - 
conforme projeto 
arquitetônico 

m2 
            

18,45     

9.11 94575 SINAPI 

J11 – (3,00 x 1,30 / 
1,10 m) - Janela 
simples de alumínio 
e vidro - conforme 
projeto arquitetônico 

m2 
            

15,60  
   

9.12 94575 SINAPI 

J12 – (2,50 x 1,30 / 
1,00 m) - Janela 
simples de alumínio 
e vidro - conforme 
projeto arquitetônico 

m2 
               

3,25     

9.13 C4428 
SEINFR

A 

P1 – (0,80 X 2,10 m) - 
Porta tipo divisória - 
conforme projeto 
arquitetônico 

un 
            

62,00  
   

9.14 73838/1 SINAPI 

P2 – (0,90 X 2,10 m) - 
Porta de abrir de 
vidro temperado 8 
mm - conforme 
projeto arquitetônico 

un 
               

3,00  
   

9.15 90823 SINAPI 

P3 – (0,90 X 2,10 m) - 
Porta de abrir de 
madeira, semioca 
com forras de 
madeira com pintura 
branca - conforme 
projeto arquitetônico 

un 
               

3,00  
   

9.16 C1968 
SEINFR

A 

P5 – (0,80 X 2,10 m) - 
Porta de abrir de 
vidro temperado 6 
mm com perfis de 
aluminio branco - 
conforme projeto 
arquitetônico 

m2 
               

3,36     

9.17 90820 SINAPI 

P7 – (0,60 X 2,10 m) - 
Porta de abrir de 
madeira, semioca 
com forras de 

un 
            

12,00  
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madeira com pintura 
branca - conforme 
projeto arquitetônico 

9.18 74100/1 SINAPI 

P8 – (0,60 X 2,10 m) - 
Porta de abrir de 
metalon - conforme 
projeto arquitetônico 

m2 
               

3,78  
   

9.19 68054 SINAPI 

P9 – (0,80 X 2,10 m) - 
Porta de chapa de 
ferro - conforme 
projeto arquitetônico 

m2 
               

1,68  
   

9.20 90823 SINAPI 

P10 – (1,00 X 2,10 m) 
-Porta de abrir de 
madeira, semioca 
com forras de 
madeira com pintura 
branca  - conforme 
projeto arquitetônico 

un 
               

1,00     

9.21 91338 SINAPI 

P11 – (0,6 X 1,90 m) -
Porta de abrir de 
alumínio branco 
fosco cor natural 
(banheiro)  - 
conforme projeto 
arquitetônico 

m2 
            

13,68  
   

9.22 73838/1 SINAPI 

P12 – (1,98 X 2,06 m) 
- Porta de correr 2 
fls.vidro temperado 
verde transp. 10 mm, 
automatizada. - 
conforme projeto 
arquitetônico 

un 
               

2,00     

9.23 8183 ORSE 

Sistema de 
automação para 
porta de aluminio 
c/vidro, deslizante, 2 
folhas, dimensão do 
trilho: de 2,20  

un 
               

2,00  
   

9.24 C1968 
SEINFR

A 

P13 – (1,00 X 2,10 m) 
-Porta de abrir de 
vidro temperado 
verde 6 mm e perfis 
de aluminio branco 
fosco - conforme 
projeto arquitetônico 

m2 
            

50,40  
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9.25 C1968 
SEINFR

A 

P14 – (0,80 X 2,10 m) 
-Porta de abrir de 
vidro temperado 
verde 6 mm e perfis 
de aluminio branco 
fosco - conforme 
projeto arquitetônico 

m2 
            

13,44  
   

9.26 73910/8 SINAPI 

P15 – (1,20 X 2,10 m) 
- Porta de correr de 
madeira, semioca 
com forras de 
madeira - conforme 
projeto arquitetônico 

un 
               

1,00     

9.27 C1968 
SEINFR

A 

P16 – (1,50 X 2,10 m) 
- Porta de correr em 
vidro temperado 8 
mm com alumínio 
branco fosco  - 
conforme projeto 
arquitetônico 

m2 
               

3,15     

9.28 94805 SINAPI 

P17 – (1,17 X 2,10 m) 
-Porta de abrir de 
alumínio e vidro  - 
conforme projeto 
arquitetônico 

un 
               

4,00     

9.29 90820 SINAPI 

P21 – (0,86 X 2,10 m) 
-Porta de abrir de 
madeira  semioca 
com forras de 
madeira  - conforme 
projeto arquitetônico 

un 
               

1,00     

9.30 73910/8 SINAPI 

P23 – (1,50 X 2,10 m) 
- Porta de abrir 2 
folhas, de madeira 
lisa - conforme 
projeto arquitetônico 

un 
               

4,00  
   

9.31 73910/8 SINAPI 

P24 – (1,10 X 2,10 m) 
-Porta de abrir de 
madeira  semioca 
com forras de 
madeira  - conforme 
projeto arquitetônico 

un 
               

1,00  
   

9.32 73838/1 SINAPI 

P25 – (1,50 X 2,10 m) 
- Porta de correr 2 
fls.vidro temperado 
verde transp. 10 mm, 

un 
               

2,00     
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automatizada  - 
conforme projeto 
arquitetônico 

9.33 74100/1 SINAPI 

G1 – (0,90 X 2,50 m) 
-Porta em gradil de 
ferro com tinta preta 
esmaltada - 
conforme projeto 
arquitetônico 

m2 
               

2,25     

9.34 74100/1 SINAPI 

G2 – (0,90 X 3,00 m) 
-Porta em gradil de 
ferro com tinta preta 
esmaltada - 
conforme projeto 
arquitetônico 

m2 
               

2,70     

9.35 73932/1 SINAPI 

G3 – (12,24 X 3,0 m) 
-Gradil de ferro com 
tinta preta esmaltada 
- conforme projeto 
arquitetônico 

m2 
            

36,72     

9.36 73932/1 SINAPI 

G4 – (5,36 X 3,0 m) -
Gradil de ferro com 
tinta preta esmaltada 
- conforme projeto 
arquitetônico 

m2 
            

16,08  
   

9.37 11067 ORSE 

Cancela automática, 
capacidade para 
5.000 ciclos de 
abertura por dia, 
velocidade de 1,5 
segundos, reta - 
fornecimento e 
instalação 

m2 
               

1,00  
   

9.38 10353 ORSE 

Fornecimento e 
instalação de brises 
de ângulo fixo ou 
móvel, em alumínio, 
inclusive acessórios. 

m2 
         

200,00     

9.39 C3649 
SEINFR

A 

Vidro temperado, 
espessura 6mm, com 
moldura em aço inox, 
fornecimento e 
instalação. 

m2 
         

115,00  
   

9.40 C2679 
SEINFR

A 

Vidro temperado, 
espessura 6mm, com 
moldura em 

m2 
         

340,00  
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alumínio, 
fornecimento e 
instalação. 

9.41 11906 ORSE 

Painéis em vidro 
temperado incolor 
10mm,  fixados com 
suporte spider 
(conexões em aço 
inox)  - fornecimento 
e instalação 

m2 
         

200,00     

                  

10 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E 
INCÊNDIO 

       SUBTOTAL:     

10.0
1 

APARELHOS SANITÁRIOS           

10.01
.01 

86909 SINAPI 

Torneira de mesa 
bica alta (Ref. Izy 
1198.C37, DECA, ou 
similar) 

un 
            

12,00     

10.01
.04 

86901 SINAPI 

Cuba de embutir oval 
louça branca,  
dimensões 35 x 50 
cm - fornecimento e 
instalação 

un 
               

9,00     

10.01
.05 

86932 SINAPI 

Vaso sanitário 
sifonado com caixa 
acoplada louça 
branca - incluso 
engate flexível em 
metal cromado, 1/2 x 
40cm 

un 
            

16,00     

10.01
.06 

95472 SINAPI 

Vaso sanitário 
sifonado 
convencional para 
pcd sem furo frontal 
com louça branca 
sem assento, incluso 
conjunto de ligação 
para bacia sanitária 
ajustável - 
fornecimento e 
instalação.  

un 
               

3,00  
   

10.01
.08 

86903 SINAPI 

Lavatório louça 
branca de coluna, 
29,5 x 39cm ou 
equivalente - 

un 
               

3,00  
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fornecimento e 
instalação 

10.01
.09 

74234/1 SINAPI 

Mictório sifonado de 
louca branca com 
pertences, com 
registro de press ao 
1/2" com canopla 
cromada acabamento 
simples e conjunto 
para fixação - 
fornecimento e 
instalação 

un 
               

4,00  
   

10.01
.10 

86878 SINAPI 

Válvula em metal 
cromado tipo 
americana 3.1/2" x 
1.1/2" - 
fornecimento e 
instalação 

un 
            

10,00  
   

10.01
.11 

86881 SINAPI 

Sifão do tipo garrafa 
em metal cromado 1 
x 1.1/2" - 
fornecimento e 
instalação 

un 
            

10,00  
   

10.01
.12 

86885 SINAPI 

Engate flexível em 
plástico branco, 1/2" 
x 40cm - 
fornecimento e 
instalação 

un 
            

10,00     

10.0
2 

ÁGUA FRIA              

10.02
.01 

89987 SINAPI 

Registro de gaveta 
com canopla 
cromada 3/4" 

un 
               

8,00     

10.02
.02 

94496 SINAPI 

Registro de gaveta 
com canopla 
cromada 1.1/4" 

un 
               

3,00  
   

10.02
.03 

6140 SINAPI 

Bolsa de ligação em 
pvc flexível, para 
vaso sanitário 1.1/2 " 
(40 mm) - 
fornecimento e 
instalação 

un 
            

13,00  
   

10.02
.04 

86884 SINAPI 
Engate flexível 
plástico 1/2" - 30cm 

un 
            

18,00  
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10.02
.05 

89383 SINAPI 

Adaptador soldável 
curto com bolsa-
rosca para registro 
25mm - 3/4" 

un 
            

16,00  
   

10.02
.06 

89572 SINAPI 

Adaptador soldável 
curto com bolsa-
rosca para registro 
40mm - 1.1/4" 

un 
               

6,00  
   

10.02
.07 

89362 SINAPI 
Joelho 90° soldável 
25mm 

un 
               

7,00     

10.02
.08 

89356 SINAPI Tubo soldável 25mm m 
            

36,00     

10.02
.09 

89357 SINAPI Tubo soldável 32mm m 
               

4,00     

10.02
.10 

89448 SINAPI Tubo soldável 40mm m 
               

2,00     

10.02
.11 

89395 SINAPI 
Tê 90° soldável 
25mm 

un 
               

4,00  
   

10.02
.12 

94693 SINAPI 

Tê de redução 90° 
soldável 40mm - 
32mm 

un 
               

1,00     

10.02
.13 

90373 SINAPI 

Joelho 90 graus com 
bucha de latão, pvc, 
soldável, dn 25mm, x 
1/2 - fornecimento e 
instalação 

un 
            

16,00     

10.02
.14 

94689 SINAPI 

Tê de redução 
soldável com bucha 
de latão bolsa central 
25mm - 1/2" 

un 
               

8,00     

10.0
3 

ESGOTO                

10.03
.01 

74166/1 SINAPI 
Caixa de inspeção 
60x60cm 

un 
               

7,00  
   

10.03
.02 

89707 SINAPI 
Caixa sifonada 
100x100x50cm 

un 
               

6,00  
   

10.03
.03 

11713 SINAPI 
Caixa sifonada 
150x150x50cm 

un 
               

4,00  
   

10.03
.04 

86883 SINAPI 

Sifão de copo para 
pia e lavatório 1" - 
1.1/2" 

un 
            

16,00  
   

10.03
.05 

86879 SINAPI 

Válvula para 
lavatório, pia e 
tanque 1" 

un 
            

12,00     

10.03
.06 

89728 SINAPI 
Curva 90° curta 
40mm 

un 
            

14,00     
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10.03
.07 

89733 SINAPI 
Curva 90° curta 
50mm 

un 
               

2,00  
   

10.03
.08 

89746 SINAPI Joelho 45° 100mm un 
            

14,00     

10.03
.09 

89726 SINAPI Joelho 45° 40mm un 
               

1,00     

10.03
.10 

89802 SINAPI Joelho 45° 50mm un 
               

6,00     

10.03
.11 

89860 SINAPI Tê 100mm x 100mm un 
               

1,00  
   

10.03
.12 

89744 SINAPI Joelho 90° 100mm un 
            

22,00  
   

10.03
.13 

89805 SINAPI Joelho 90° 75mm un 
               

1,00  
   

10.03
.14 

89724 SINAPI Joelho 90° 40mm un 
               

2,00  
   

10.03
.15 

89731 SINAPI Joelho 90° 50mm un 
               

2,00  
   

10.03
.16 

20154 SINAPI 

Joelho 90° com anel 
para esgoto 
secundário 40mm - 
1.1/2" 

un 
            

12,00     

10.03
.17 

3659 SINAPI 
Junção simples 
100mm - 50mm 

un 
            

10,00  
   

10.03
.18 

89797 SINAPI 
Junção simples 
100mm - 100mm 

un 
            

12,00     

10.03
.19 

89714 SINAPI 

Tubo rígido com 
ponta lisa 100mm - 
4" 

m 
         

115,00  
   

10.03
.20 

89711 SINAPI 
Tubo rígido com 
ponta lisa 40mm 

m 
            

18,00  
   

10.03
.21 

89712 SINAPI 
Tubo rígido com 
ponta lisa 50mm 

m 
            

24,00  
   

10.03
.22 

39319 SINAPI 
Terminal de 
ventilação 50mm 

un 
               

1,00  
   

10.03
.23 

89799 SINAPI 

Tubo rígido com 
ponta lisa 75mm - 2" 
(ventilação) 

m 
               

5,00  
   

10.0
4 

DRENAGEM - AR CONDICIONADO            

10.04
.01 

90443 SINAPI Rasgo em alvenaria m 
         

120,00  
   

10.04
.02 

89356 SINAPI 

Tubo, pvc, soldável, 
dn 25mm 
(drenagem)- 
fornecimento e 

m 
         

400,00     



 

44 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety, 185, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262. 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

instalação 

10.04
.03 

89357 SINAPI 

Tubo, pvc, soldável, 
dn 32mm(drenagem) 
- fornecimento e 
instalação 

m 
         

100,00     

10.04
.04 

83446 SINAPI 

Caixa de passagem 
30x30x40 com 
tampa e dreno brita 
(drenagem) 

un 
            

25,00     

10.04
.05 

89362 SINAPI 
Joelho 90° soldável 
25mm (drenagem) 

un 
            

80,00  
   

10.04
.06 

89867 SINAPI 
Joelho 45 25 mm 
(drenagem) 

un 
            

60,00  
   

10.04
.07 

89493 SINAPI 
Joelho 45 32 mm 
(drenagem) 

un 
            

40,00  
   

10.04
.08 

89380 SINAPI 

Luva de redução, pvc, 
soldável, dn 32mm x 
25mm - 
fornecimento e 
instalação 

un 
            

32,00     

10.04
.09 

90466 SINAPI 
Chumbamento linear 
em alvenaria 

m 
         

120,00  
   

10.0
5 

DRENAGEM - ÁGUAS PLUVIAIS            

10.05
.01 

91790 SINAPI 

Instalação de tubos 
de pvc, série r, água 
pluvial, dn 100 mm 
(instalado em ramal 
de encaminhamento, 
ou condutores 
verticais), inclusive 
conexões, cortes e 
fixações 

m 
         

256,13  
   

10.05
.02 

93358 SINAPI 

Escavação manual 
para caixas de areia e 
canaleta (drenagem 
pluvial) 

m3 
               

9,76  
   

10.05
.03 

72286 SINAPI 

Caixa de areia 
60x60x60cm em 
alvenaria - execução 

un 
            

12,00  
   

10.0
6 

INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E 
PÂNICO 

           

10.06
.01 

72947 SINAPI 

Placa de sinalização 
de emergência - 
20x40cm 

un 
            

21,00  
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10.06
.02 

72947 SINAPI 

Sinalização - 
extintores de 
incêndio 

un 
            

28,00  
   

10.06
.03 

73865/1 SINAPI 
Aplicação de primer 
universal - 2 demãos 

m2 
            

28,00  
   

10.06
.04 

73924/1 SINAPI 

Pintura de 
acabamento com 
aplicação de 2 
demãos de tinta 
esmalte sintético, 
Suvinil ou similar, 
inclusive lixamento 

m2 
            

12,00  
   

10.06
.05 

83635 SINAPI 

Extintor de pqs 6kg - 
fornecimento e 
instalação 

un 
            

16,00  
   

10.06
.06 

73775/2 SINAPI 

Extintor incêndio 
água-pressurizada 
10l incl suporte 
parede carga 
completa - 
fornecimento e 
colocação 

un 
            

15,00  
   

10.06
.07 

7780 ORSE 

Luminária de 
emergência 2 x 8w, 
g-light ou similar 

un 
            

30,00  
   

10.06
.08 

92336 SINAPI 

Tubo de aço 
galvanizado com 
costura 2.1/2" 
(65mm), inclusive 
conexões. 

un 
         

145,00  
   

10.06
.09 

96765 SINAPI 

Abrigo para hidrante, 
90x60x17cm, com 
registro globo 
angular 45º 2.1/2 ", 
adaptador storz 
2.1/2", mangueira de 
incêndio 20m, 
redução 2.1/2x1. 
1/2" e esguicho em 
latão 1.1/2" - 
fornecimento e 
instalação 

m 
               

5,00     

10.06
.10 

72287 SINAPI 

Caixa de incêndio 
45x75x17cm - 
fornecimento e 
instalação 

un 
               

1,00  
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10.06
.11 

74169/1 SINAPI 

Registro ou válvula 
globo angular de 
latão, 45 graus, d = 2 
1/2", para hidrantes 
em instalação 

un 
               

1,00     

10.06
.12 

20971 SINAPI 

Chave dupla para 
conexoes tipo storz, 
engate rapido 1 1/2" 
x 2 1/2", em latao, 
para instalacao 
predial combate a 
incendio 

un 
               

1,00     

10.06
.13 

4208 SINAPI 
Nipel ferro galv rosca 
2.1/2" 

m 
               

1,00  
   

10.06
.14 

8219 ORSE 

Conjunto moto-
bomba schneider bc-
22 r, motor 10 cv, 
trifásico 220/380v, 
sucção 2. 1/2", 
recalque 2. 1/2", 
vazão 13,5 m³/h, 40 
mca (ou similar) 

un 
               

1,00  
   

10.06
.15 

73795/1
3 

SINAPI 

Válvula de retenção 
horizontal ø 65mm 
(2.1/2") - 
fornecimento e 
instalação 

un 
               

1,00     

10.06
.16 

94499 SINAPI 

Registro de gaveta 
bruto, latão, roscável, 
2 ½ - fornecimento e 
instalação 

un 
               

2,00  
   

10.06
.17 

9885 ORSE 

Quadro de comando 
para 3 bombas de 
incêndio de 10 cv, 
trifásica, 220 volts, 
com chave  

m 
               

1,00  
   

10.06
.18 

8058 ORSE 

Central de alarme de 
incêndio, 24v (até 80 
setores) c/ 2 baterias 
- vr-80l- verin ou 
similarNipel ferro 
galv rosca 2.1/2" 

m 
               

1,00  
   

10.06
.19 

8503 ORSE 

Sirene de incêndio, 
modelo 5992, tensão 
24vcc, da seton ou 
similar 

un 
               

5,00  
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10.06
.20 

7861 ORSE 

Acionador manual 
(botoeira) tipo 
quebra-vidro, 
p/instal. Incendio 

un 
               

5,00  
   

10.06
.21 

95749 SINAPI 

Eletroduto de aço 
galvanizado 
eletrolitico dn 20mm 
(3/4"), tipo leve, 
inclusive conexões - 
fornecimento e 
instalação 

m 
         

145,00  
   

10.06
.22 

8749 ORSE 

Cabo de cobre 
flexível, blindado 
com fita de cobre, 2 x 
1,5 mm2, tensão 1kv. 

m 
         

145,00     

                  

11 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E 
CABEAMENTO 

       SUBTOTAL:     

11.0
1 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            

10.01
.01 

83394 SINAPI 

Poste de concreto 
duplo T (DT) 
10/1.000 - 
fornecimento e 
instalação 

un 
               

1,00  
   

10.01
.02 

9464 ORSE 

Cabo de cobre 
isolamento 
termoplástico 
0,6/1kv 240mm2 
anti-chama - 
fornecimento e 
instalação 

m 
            

80,00  
   

10.01
.03 

72254 SINAPI 

Cabo De Cobre Nu 
50mm2 - 
Fornecimento E 
Instalacao 

m 
            

40,00  
   

10.01
.04 

369 ORSE 

Curva 90 graus para 
eletroduto, pvc, 
roscável, dn 110 mm 
(4") - fornecimento e 
instalação. 

uni
d 

               
2,00  

   

10.01
.05 

93012 SINAPI 

Eletroduto rígido 
roscável, pvc, dn 110 
mm (4") - 
fornecimento e 
instalação 

m 
            

14,00     
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10.01
.06 

2868 ORSE 
Fornecimento de elo 
fusível tipo 15k 

uni
d 

               
3,00  

   

10.01
.07 

83484 SINAPI 

Haste aterramento 
aço cobreado 
ø3/4"x3000mm 

uni
d 

               
8,00  

   

10.01
.08 

73781/2 SINAPI 
Isolador pino 
polimerico 15 kv 

uni
d 

               
3,00  

   

10.01
.09 

378 ORSE 

Luva para eletroduto 
de pvc rígido 
roscável, diâm = 
75mm (2 1/2") 

uni
d 

               
2,00     

10.01
.10 

9915 ORSE 

Fornecimento e 
instalação de pára-
raio de distribuição 
polimérico 12KV, c/ 
desligamento 
automático, resist. 
não linear 

uni
d 

               
3,00  

   

10.01
.11 

13348 SINAPI 

Arruela redonda fg 
diam ext= 35mm 
esp= 3mm diam 
furo= 18mm 

un 
               

1,00  
   

10.01
.12 

74166/1 SINAPI 

Caixa de inspeção em 
concreto pré-
moldado dn 60mm 
com tampa h=60cm - 
fornecimento e 
instalação 

un 
               

6,00     

10.01
.13 

4628 ORSE 

Cinta aço 
galvanizado p/ poste 
dt 240mm 

un 
               

1,00  
   

10.01
.14 

4192 ORSE 

Conector parafuso 
fendido para cabo 50 
mm2 - fornecimento 

un 
               

6,00  
   

10.01
.15 

4025 ORSE 

Cruzeta em concreto 
armado, tipo "t", 
1900mm - 
fornecimento 

un 
               

2,00  
   

10.01
.16 

958 ORSE 

Fio alumínio 
recozido para 
amarração 6 awg 

kg 
               

0,13     

10.01
.17 

72250 SINAPI 

Fio de cobre nu 4 
mm2 - fornecimento 
e instalação 

un 
               

3,50  
   

10.01
.18 

407 SINAPI 
Fita de alumínio para 
proteção do 

kg 
               

0,03  
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condutor largura 10 
mm 

10.01
.19 

2841 ORSE 

Fornecimento de 
arame de ferro 
galvanizado 12 bwg 

kg 
               

2,00  
   

10.01
.20 

2845 ORSE 

Fornecimento de 
arruela quadrada 
50mm c/ furo 18mm 

un 
               

8,00  
   

10.01
.21 

2969 ORSE 

Fornecimento de 
cartucho p/conector 
cunha série 
vermelho 

un 
               

3,00     

10.01
.22 

9953 ORSE 

Fornecimento de 
cartucho para solda 
exotérmica 

un 
               

4,00  
   

10.01
.23 

3326 ORSE 

Fornecimento de 
conector cunha 4-2 
awg - 6 a 1/0 

un 
               

3,00     

10.01
.24 

2933 ORSE 

Fornecimento de 
pino p/ isolador 
15kv, 294mm 

un 
               

3,00  
   

10.01
.25 

2955 ORSE 

Fornecimento de 
suporte p/ 
transformador em 
poste dt 

un 
               

2,00  
   

10.01
.26 

432 SINAPI 

Parafuso m16 (rosca 
maquina d=16mm) x 
250mm cab 
quadrada - zincagem 
a fogo 

un 
               

2,00  
   

10.01
.27 

433 SINAPI 

Parafuso m16 em aco 
galvanizado, 
comprimento = 350 
mm, diâmetro = 16 
mm, rosca maquina, 
cabeça quadrada 

un 
            

10,00  
   

10.01
.28 

430 SINAPI 

Parafuso m16 em aco 
galvanizado, 
comprimento = 50 
mm, diâmetro = 16 
mm, rosca maquina, 
cabeça quadrada 

un 
               

4,00  
   

10.01
.29 

11374 ORSE 

  Quadro geral de 
distribuição de 
emQuadro geral de 
distribuição de 

un 
               

1,00     
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embutir, com 
barramento, em 
chapa galvaniz., 
medindo:1400x800x
250cm, exclusive 
disjuntores 

10.01
.30 

74130/9 SINAPI 

Disjuntor 
termomagnético 
tripolar em caixa 
moldada 500 a 600a 
600v 

un 
               

1,00     

10.01
.31 

C3909 
SEINFR

A 
Solda exotérmica 

uni
d 

               
1,00  

   

10.01
.32 

72267 SINAPI 

Terminal ou 
conector de pressao - 
para cabo 150mm2 - 
fornecimento e 
instalacao 

uni
d 

               
8,00  

   

10.01
.33 

72269 SINAPI 

Terminal ou 
conector de pressao - 
para cabo 240mm2 - 
fornecimento e 
instalacao 

uni
d 

               
8,00     

10.01
.34 

73857/5 SINAPI 

Transformador 
trifasico de 
distribuicao, 
potencia de 300 kva, 
tensao nominal de 15 
kv, tensao 
secundaria de 
380/220v,em oleo 
isolante tipo mineral 

uni
d 

               
1,00  

   

10.01
.35 

91924 SINAPI 

Cabo de cobre 
flexível isolado, 1,5 
mm², anti-chama 
450/750 v, para 
circuitos terminais - 
fornecimento e 
instalação 

m 
      

1.650,0
0  

   

10.01
.36 

91926 SINAPI 

Cabo de cobre 
flexível isolado, 2,5 
mm², anti-chama 
450/750 v, para 
circuitos terminais - 
fornecimento e 
instalação 

m 
   

15.000,
00  
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10.01
.37 

91929 SINAPI 

Cabo de cobre 
flexível isolado, 4 
mm², anti-chama 
0,6/1,0 kv, para 
circuitos terminais - 
fornecimento e 
instalação 

m 
      

4.000,0
0  

   

10.01
.38 

91931 SINAPI 

Cabo de cobre 
flexível isolado, 6 
mm², anti-chama 
0,6/1,0 kv, para 
circuitos terminais - 
fornecimento e 
instalação 

m 
      

1.150,0
0  

   

10.01
.39 

92980 SINAPI 

Cabo de cobre 
flexível isolado, 10 
mm², anti-chama 
0,6/1,0 kv, para 
distribuição - 
fornecimento e 
instalação 

m 
         

730,00  
   

10.01
.40 

92982 SINAPI 

Cabo de cobre 
flexível isolado, 16 
mm², anti-chama 
0,6/1,0 kv, para 
distribuição - 
fornecimento e 
instalação 

m 
         

630,00  
   

10.01
.41 

92984 SINAPI 

Cabo de cobre 
flexível isolado, 25 
mm², anti-chama 
0,6/1,0 kv, para 
distribuição - 
fornecimento e 
instalação 

m 
         

200,00  
   

10.01
.42 

92988 SINAPI 

Cabo de cobre 
flexível isolado, 50 
mm², anti-chama 
0,6/1,0 kv, para 
distribuição - 
fornecimento e 
instalação 

m 
         

420,00  
   

10.01
.43 

92996 SINAPI 

Cabo de cobre 
flexível isolado, 150 
mm², anti-chama 
0,6/1,0 kv, para 

m 
         

420,00     
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distribuição - 
fornecimento e 
instalação 

10.01
.44 

83449 SINAPI 

Caixa de passagem 
60x60x100 fundo 
brita com tampa 

uni
d 

               
6,00     

10.01
.45 

83450 SINAPI 

Caixa de passagem 
80x80x100 fundo 
brita com tampa 

uni
d 

               
6,00  

   

10.01
.46 

83450 SINAPI 

Caixa de passagem 
100x100x100 fundo 
brita com tampa 

uni
d 

               
2,00     

10.01
.47 

91941 SINAPI 

Caixa retangular 4" x 
2" baixa (0,30 m do 
piso), pvc, instalada 
em parede - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

         
374,00     

10.01
.48 

91940 SINAPI 

Caixa retangular 4" x 
2" média (1,30 m do 
piso), pvc, instalada 
em parede - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

         
132,00     

10.01
.49 

91939 SINAPI 

Caixa retangular 4" x 
2" alta (2,00 m do 
piso), pvc, instalada 
em parede - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

            
84,00  

   

10.01
.50 

91937 SINAPI 

Caixa octogonal 3" x 
3", pvc, instalada em 
laje - fornecimento e 
instalação 

uni
d 

         
400,00  

   

10.01
.51 

92000 SINAPI 

Tomada baixa de 
sobrepor (1 módulo), 
2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

         
162,00  

   

10.01
.52 

92008 SINAPI 

Tomada baixa de 
sobrepor (2 
módulos), 2p+t 10 a, 
incluindo suporte e 
placa - fornecimento 
e instalação 

uni
d 

         
212,00  
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10.01
.53 

91996 SINAPI 

Tomada média de 
sobrepor (1 módulo), 
2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

               
1,00  

   

10.01
.54 

91990 SINAPI 

Tomada alta de 
sobrepor (1 módulo), 
2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

            
78,00  

   

10.01
.55 

91993 SINAPI 

Tomada alta de 
sobrepor (1 módulo), 
2p+t 20 a, incluindo 
suporte e placa - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

               
6,00  

   

10.01
.56 

780 ORSE 

Tomada de piso 
4"x2" completa com 
caixa de alumínio, 
incluindo suporte e 
placa - fornecimento 
e instalação 

uni
d 

            
52,00  

   

10.01
.57 

780 ORSE 

Tomada para teto 
4"x2" completa com 
caixa, incluindo 
suporte e placa - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

               
1,00  

   

10.01
.58 

91953 SINAPI 

Interruptor simples 
(1 módulo), 
10a/250v, incluindo 
suporte e placa - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

         
109,00  

   

10.01
.59 

91959 SINAPI 

Interruptor simples 
(2 módulos), 
10a/250v, incluindo 
suporte e placa - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

               
4,00  

   

10.01
.60 

91967 SINAPI 

Interruptor simples 
(3 módulos), 
10a/250v, incluindo 
suporte e placa - 

uni
d 

               
4,00     
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fornecimento e 
instalação 

10.01
.61 

92023 SINAPI 

Interruptor simples 
(1 módulo) com 1 
tomada de embutir 
2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

               
3,00     

10.01
.62 

91957 SINAPI 

Interruptor simples 
(1 módulo) com 
interruptor paralelo 
(1 módulo), 
10a/250v, incluindo 
suporte e placa - 
fornecimento e 
instalação. 

uni
d 

               
2,00     

10.01
.63 

91955 SINAPI 

Interruptor paralelo 
(1 módulo), 
10a/250v, incluindo 
suporte e placa - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

               
2,00  

   

10.01
.64 

91961 SINAPI 

Interruptor paralelo 
(2 módulos), 
10a/250v, incluindo 
suporte e placa - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

               
3,00  

   

10.01
.65 

91969 SINAPI 

Interruptor paralelo 
(3 módulos), 
10a/250v, incluindo 
suporte e placa - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

               
4,00  

   

10.01
.66 

74130/1 SINAPI 

Disjuntor 
termomagnetico 
monopolar 10 A, 
padrão DIN (linha 
branca) curva de 
disparo B, corrente 
de interrupção 5KA 

uni
d 

            
55,00     

10.01
.67 

8634 ORSE 

Disjuntor monopolar 
tipo din, corrente 
nominal de 13a - 

uni
d 

            
80,00  
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fornecimento e 
instalação 

10.01
.68 

93654 SINAPI 

Disjuntor monopolar 
tipo din, corrente 
nominal de 16a - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

            
26,00  

   

10.01
.69 

93655 SINAPI 

Disjuntor monopolar 
tipo din, corrente 
nominal de 20a - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

            
18,00     

10.01
.70 

93656 SINAPI 

Disjuntor monopolar 
tipo din, corrente 
nominal de 25a - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

               
6,00  

   

10.01
.71 

93673 SINAPI 

Disjuntor tripolar 
tipo din, corrente 
nominal de 50a - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

               
8,00     

10.01
.72 

12372 ORSE 

Disjuntor tripolar 
tipo din, corrente 
nominal de 63a - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

               
2,00  

   

10.01
.73 

12480 ORSE 

Disjuntor tripolar 
tipo din, corrente 
nominal de 70a - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

               
8,00     

10.01
.74 

12373 ORSE 

Disjuntor tripolar 
tipo din, corrente 
nominal de 80a - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

               
2,00  

   

10.01
.75 

12368 ORSE 

Disjuntor tripolar 
tipo din, corrente 
nominal de 100a - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

               
4,00     

10.01
.76 

3608 ORSE 

Disjuntor tripolar 
tipo din, corrente 
nominal de 125a - 
fornecimento e 

uni
d 

               
4,00     
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instalação 

10.01
.77 

12369 ORSE 

Disjuntor tripolar 
tipo din, corrente 
nominal de 400a - 
fornecimento e 
instalação 

uni
d 

               
1,00  

   

10.01
.78 

7997 ORSE 
Interruptor DR 
tetrapolar 30mA 63a 

uni
d 

               
6,00  

   

10.01
.79 

7997 ORSE 
Interruptor DR 
tetrapolar 30mA 80a 

uni
d 

               
4,00     

10.01
.80 

7997 ORSE 

Interruptor DR 
tetrapolar 30mA 
125a 

uni
d 

               
3,00     

10.01
.81 

9041 ORSE 

Dispositivo de 
proteção contra 
surto de tensão DPS 
40kA - 275v 

uni
d 

               
4,00  

   

10.01
.82 

74131/5 SINAPI 

Quadro de 
distribuicao de 
energia de embutir, 
em chapa metalica, 
para 24 disjuntores 
termomagneticos 
monopolares, com 
barramento trifasico 
e neutro, 
fornecimento e 
instalacao 

uni
d 

               
7,00  

   

10.01
.83 

74131/6 SINAPI 

Quadro de 
distribuicao de 
energia de embutir, 
em chapa metalica, 
para 32 disjuntores 
termomagneticos 
monopolares, com 
barramento trifasico 
e neutro, 
fornecimento e 
instalacao 

uni
d 

               
7,00  

   

10.01
.84 

74131/8 SINAPI 

Quadro de 
distribuicao de 
energia de embutir, 
em chapa metalica, 
para 50 disjuntores 

uni
d 

               
1,00  
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termomagneticos 
monopolares, com 
barramento trifasico 
e neutro, 
fornecimento e 
instalacao 

10.01
.85 

83372 SINAPI 

Quadro de medição 
trifásica em Noril 
com lente para 
leitura 

  
               

1,00  
   

10.01
.86 

91871 SINAPI 

Eletroduto rígido 
roscável, pvc, dn 25 
mm (3/4"), para 
circuitos terminais - 
fornecimento e 
instalação 

m 
      

3.400,0
0  

   

10.01
.87 

91872 SINAPI 

Eletroduto rígido 
roscável, pvc, dn 32 
mm (1"), para 
circuitos terminais - 
fornecimento e 
instalação 

m 
         

450,00  
   

10.01
.88 

91873 SINAPI 

Eletroduto rígido 
roscável, pvc, dn 40 
mm (1 1/4"), para 
circuitos terminais 

m 
         

320,00  
   

10.01
.89 

93008 SINAPI 

Eletroduto rígido 
roscável, pvc, dn 50 
mm (1 1/2"), para 
circuitos terminais 

m 
            

35,00  
   

10.01
.90 

93009 SINAPI 

Eletroduto rígido 
roscável, pvc, dn 60 
mm (2") - 
fornecimento e 
instalação 

m 
            

84,00     

10.01
.91 

93012 SINAPI 

Eletroduto rígido 
roscável, pvc, dn 110 
mm (4") - 
fornecimento e 
instalação 

m 
         

100,00  
   

10.01
.92 

371 ORSE 

Luva para eletroduto 
de pvc rígido 
roscável, diâm = 
25mm (3/4") 

uni
d 

         
400,00  

   

10.01
.93 

372 ORSE Luva para eletroduto 
de pvc rígido 

uni
d 

         
125,00     
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roscável, diâm = 
32mm (1") 

10.01
.94 

1305 ORSE 

Luva para eletroduto 
de pvc rígido 
roscável, diâm = 
40mm (1 1/4") 

uni
d 

            
75,00     

10.01
.95 

374 ORSE 

Luva para eletroduto 
de pvc rígido 
roscável, diâm = 
50mm (1 1/2") 

uni
d 

            
20,00     

10.01
.96 

378 ORSE 

Luva para eletroduto 
de pvc rígido 
roscável, diâm =   
110mm (4") 

uni
d 

            
70,00     

10.01
.97 

8441 ORSE 
Abraçadeira metálica 
tipo "D" de 3/4" 

uni
d 

      
2.108,0

0  
   

10.01
.98 

7143 ORSE 
Abraçadeira em aço 
inox, tipo "D", 1" 

uni
d 

         
313,00  

   

10.01
.99 

7750 ORSE 
Abraçadeira metálica 
tipo "D" de 1 1/4" 

uni
d 

            
96,00     

10.01
.100 

9427 ORSE 
Abraçadeira metálica 
tipo "D" de 1 1/2" 

uni
d 

            
12,00  

   

10.01
.101 

11819 ORSE 
Abraçadeira metálica 
tipo "D" de 2" 

uni
d 

               
8,00  

   

10.01
.102 

10448 ORSE 
Abraçadeira metálica 
tipo "D" de 4" 

uni
d 

               
8,00     

10.01
.103 

8324 ORSE Plafon E-27 
uni
d 

            
46,00  

   

10.01
.104 

74082/1 SINAPI 

Refletor redondo em 
alumínio com 
suporte e alça 
regulável para 
fixação, com lâmpada 
vapor de mercúrio 
250w 

uni
d 

            
18,00  

   

10.01
.105 

73953/4 SINAPI 

Luminaria tipo calha, 
de sobrepor, com 
reator de partida 
rapida e lampada 
fluorescente 2x40w, 
completa, 
fornecimento e 

uni
d 

         
214,00  
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instalacao 

10.01
.106 

93043 SINAPI 

Lâmpada led 12 w 
branca, formato 
tradicional (base 
e27) - fornecimento 
e instalação 

uni
d 

            
46,00  

   

10.01
.107 

10747 ORSE 

Luminária tipo 
projetor em alumínio 
incluso lâmpada led 
200w 

uni
d 

               
7,00     

10.01
.108 

72278 SINAPI 

Luminária industrial 
em alumínio para 
lâmpada e-40 

uni
d 

            
12,00  

   

10.01
.109 

12689 ORSE 
Fita de led 6000k 
250v 24w 

m 
         

164,00  
   

11.0
2 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

        

11.02
.01 

72253 SINAPI 

Cabo de cobre nu 
35mm2 - 
fornecimento e 
instalacao 

m 
         

110,00  
   

11.02
.02 

72929 SINAPI 

Cordoalha de cobre 
nu, inclusive 
isoladores - 35,00 
mm2 - fornecimento 
e instalacao 

m 
            

40,00  
   

11.02
.03 

72254 SINAPI 

Cabo de cobre nu 
50mm2 - 
fornecimento e 
instalacao 

m 
         

380,00     

11.02
.04 

11273 ORSE 

Caixa de 
equipotencialização 
em aço 
200x200x90mm, 
para embutir com 
tampa, com 9 
terminais, ref:TEL-
901 ou similar 
(SPDA)  

un 
               

1,00  
   

11.02
.05 

83484 SINAPI 

Haste coperweld 
3/4" x 3,00m com 
conector 

un 
            

33,00  
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11.02
.06 

354 ORSE 

Eletroduto de pvc 
rígido roscável, 
diâm=32mm (1") 

m 
            

90,00  
   

11.02
.07 

372 ORSE 

Luva para eletroduto 
de pvc rígido 
roscável, 
diâm=32mm (1") 

un 
            

30,00     

11.02
.08 

72315 SINAPI 

Terminal aéreo em 
aco galvanizado com 
base de fixacao h = 
30cm 

un 
            

74,00     

11.02
.09 

83447 SINAPI 

Caixa de passagem 
40x40x50 com 
tampa 

un 
               

8,00     

11.02
.10 

C3909 
SEINFR

A 
Solda exotérmica un 

            
83,00     

11.02
.11 

7928 ORSE 

Terminal de 
compressao para 
cabo 35mm2 

un 
         

130,00     

11.02
.12 

Comp. 13 DEF 

Barra condutora 
chata de alumínio, 
3/4" x 1/4" - 
inclusive acessórios 
de fixação 

un 
         

480,00     

11.0
3 

CABEAMENTO              

10.03
.01 

7138 ORSE 
Fornecimento e 
lançamento de cabo 
utp 4 pares cat 6 

m 
      

7.700,0
0  

   

10.03
.02 

8690 ORSE 
Cabo de fibra óptica 
SM 24 vias 

m 
         

160,00     

10.03
.03 

C3753 
SEINF

RA 
Cabo de fibra óptica 
SM 12 vias 

m 
         

330,00     

10.03
.04 

C0579 
SEINF

RA 

Cabo telefonico ctp-
apl-50, 200 pares 
(uso externo) - 
fornecimento e 
instalacao 

m 
         

120,00  
   

10.03
.05 

12116 ORSE 
Cabo HDMI 2.0 - 
fornecimento e 
instalação 

m 
            

15,00  
   

10.03
.06 

91914 SINAPI 

Curva 90 graus para 
eletroduto, pvc, 
roscável, dn 25 mm 
(3/4"), para circuitos 
terminais, instalada 

un 
         

240,00  
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em parede - 
fornecimento e 
instalação 

10.03
.07 

91917 SINAPI 

Curva 90 graus para 
eletroduto, pvc, 
roscável, dn 32 mm 
(1"), para circuitos 
terminais, instalada 
em parede - 
fornecimento e 
instalação 

un 
            

14,00  
   

10.03
.08 

93018 SINAPI 

Curva 90 graus para 
eletroduto, pvc, 
roscável, dn 50 mm 
(1 1/2"), para 
circuitos terminais, 
instalada em parede 
- fornecimento e 
instalação 

un 
               

5,00  
   

10.03
.09 

91939 SINAPI 

Caixa retangular 
4"x2", pvc, instalada 
em laje - 
fornecimento e 
instalação 

un 
            

20,00  
   

10.03
.10 

91940 SINAPI 

Caixa retangular 4" x 
2" média (1,30 m do 
piso), pvc, instalada 
em parede - 
fornecimento e 
instalação 

un 
         

141,00  
   

10.03
.11 

83447 SINAPI 
Caixa de passagem 
40x40x70 com 
tampa e fundo brita 

un 
               

5,00  
   

10.03
.12 

765 ORSE 

Fornecimento e 
instalação de 
eletrocalha metálica 
50 x 50 x 3000 mm 

un 
         

115,00  
   

10.03
.13 

9524 ORSE 
Tala plana perfurada 
50mm para 
eletrocalha metálica 

un 
         

224,00     

10.03
.14 

7881 ORSE 

Tê vertical de 
descida 50x50mm 
para eletrocalha 
perfurada 

un 
            

11,00  
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10.03
.15 

11287 ORSE 

Curva vertical de 
descida 50x50cm 
para eletrocalha 
perfurada 

un 
               

2,00  
   

10.03
.16 

726 ORSE 
Terminal 50 x 50 mm 
para eletrocalha 
metalica 

un 
            

26,00  
   

10.03
.17 

8686 ORSE 

Tê horizontal de 
descida 50x50mm 
para eletrocalha 
perfurada 

un 
               

8,00     

10.03
.18 

8689 ORSE 

Curva horizontal de 
descida 50x50cm 
para eletrocalha 
perfurada 

un 
               

4,00     

10.03
.19 

723 ORSE 

Fornecimento e 
instalação de saída 
horizontal para 
eletroduto 3/4" 

un 
         

200,00     

10.03
.20 

724 ORSE 

Fornecimento e 
instalação de saída 
horizontal para 
eletroduto 1" 

un 
            

30,00     

10.03
.21 

7881 ORSE 

Suporte vertical 50 x 
50mm para fixação 
de eletrocalha 
metálica 

un 
         

330,00     

10.03
.22 

91867 SINAPI 

Eletroduto rígido 
roscável, pvc, dn 25 
mm (3/4"), para 
circuitos terminais, 
instalado em laje - 
fornecimento e 
instalação 

m 
         

350,00  
   

10.03
.23 

91871 SINAPI 

Eletroduto rígido 
roscável, pvc, dn 25 
mm (3/4"), para 
circuitos terminais, 
instalado em parede 
- fornecimento e 
instalação 

m 
         

600,00  
   

10.03
.24 

91868 SINAPI 

Eletroduto rígido 
roscável, pvc, dn 32 
mm (1"), para 
circuitos terminais, 
instalado em laje - 

m 
            

50,00  
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fornecimento e 
instalação. 

10.03
.25 

91872 SINAPI 

Eletroduto rígido 
roscável, pvc, dn 32 
mm (1"), para 
circuitos terminais, 
instalado em parede 
- fornecimento e 
instalação. 

m 
            

40,00     

10.03
.26 

93009 SINAPI 

Eletroduto rígido 
roscável, pvc (2"), 
para circuitos 
terminais, instalado 
em parede - 
fornecimento e 
instalação. 

m 
               

3,00  
   

10.03
.27 

93009 SINAPI 

Eletroduto rígido 
roscável, pvc (2"), 
para circuitos 
terminais, instalado 
em forro - 
fornecimento e 
instalação. 

m 
         

180,00  
   

10.03
.28 

91884 SINAPI 

Luva para eletroduto 
de pvc rígido 
roscável, diâm = 
25mm (3/4") 

un 
         

330,00     

10.03
.29 

91885 SINAPI 

Luva para eletroduto 
de pvc rígido 
roscável, diâm = 
32mm (1") 

un 
            

30,00     

10.03
.30 

93013 SINAPI 

Luva para eletroduto 
de pvc rígido 
roscável, diâm = 
50mm (2") 

un 
            

55,00     

10.03
.31 

8441 ORSE 
Abraçadeira metálica 
tipo "D" de 3/4" 

un 
      

1.000,0
0  

   

10.03
.32 

4178 ORSE 
Abraçadeira metálica 
tipo "D" de 1" 

un 
            

75,00     

10.03
.33 

8683 ORSE 
Fornecimento e 
instalação de rack de 
piso 19" 32u 570mm 

un 
               

1,00     

10.03
.34 

8682 ORSE Fornecimento e 
instalação de mini-

un 
               

8,00     
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rack de parede 19" 
16u 570mm 

10.03
.35 

8682 ORSE 

Fornecimento e 
instalação de mini-
rack de parede 19" 
12u 570mm 

un 
               

4,00     

10.03
.36 

C4568 
SEINF

RA 

Organizador de 
cabos horizontal, 
padrão rack 19" 

un 
            

52,00  
   

10.03
.37 

11230 ORSE 
Fornecimento e 
instalação de path 
cords cat.6 c/1,50m 

un 
         

804,00  
   

10.03
.38 

11229 ORSE 

Fornecimento e 
instalação de path 
panel com 48 portas 
cat.6 

un 
            

18,00     

10.03
.39 

11229 ORSE 

Fornecimento e 
instalação de path 
panel com 24 portas 
cat.6 

un 
            

17,00     

10.03
.40 

Comp. 14 DEF 

switch auto-
gerenciável p/ 
comunicacão de 
dados com 48 portas 
em conectores rj 45, 
10/100/1000 kbps - 
padrão rack 19" - cat 
6  

un 
               

9,00     

10.03
.41 

Comp. 15 DEF 

switch auto-
gerenciável p/ 
comunicacão de 
dados com 24 portas 
em conectores rj 45, 
10/100/1000 kbps - 
padrão rack 19" - cat 
6  

un 
               

4,00     

10.03
.42 

796 ORSE 
Tomada para lógica, 
rj45, com placa 

un 
         

104,00  
   

10.03
.43 

11234 ORSE 

Tomada dupla para 
lógica RJ45 cat.6 e 
RJ11, com caixa pvc, 
embutir, completa 

un 
         

133,00     

10.03
.44 

C3485 
SEINF

RA 

Tomada de piso em 
alumínio, rj45, 
completa 

un 
               

6,00  
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10.03
.45 

C3485 
SEINF

RA 

Tomada de piso 
dupla em alumínio 
rj45, completa 

un 
            

26,00  
   

10.03
.46 

C3486 
SEINF

RA 

Tomada HDMI com 
placa e espelho - 
fornecimento e 
instalação 

un 
               

2,00     

                  

12 
REVESTIMENTOS (PISO, PAREDE E 
TETO) 

       SUBTOTAL:     

12.01 87879 SINAPI 

Chapisco em paredes 
traço 1:3 (cimento e 
areia), espessura 
0,5cm 

m2 
      

1.888,8
8  

   

12.02 87531 SINAPI 

Emboço, para 
recebimento de 
cerâmica, em 
argamassa traço 
1:2:8, preparo 
mecânico, espessura 
de 20mm, com 
execução de taliscas 

m2 
         

592,16  
   

12.03 87265 SINAPI 

Revestimento 
Cerâmica 7,5 cm X 
7,5 cm , PEI 5, 
aplicado com 
argamassa 
industrializada AC-
III, rejuntado 

m2 
            

47,52  
   

12.04 87265 SINAPI 

Revestimento 
Cerâmica 10 cm X 10 
cm , PEI 5, aplicado 
com argamassa 
industrializada AC-
III, rejuntado 

m2 
         

142,00  
   

12.05 C4446 
SEINFR

A 

Revestimento  
Porcelanato 60 cm x 
60 cm Polido, 
aplicado com 
argamassa 
industrializada AC-
III, rejuntado 

m2 
         

241,50  
   

12.06 C4446 
SEINFR

A 

Revestimento  
Porcelanato Bege 
Polido 60 cm X 60 
cm, aplicado com 

m2 
               

4,90  
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argamassa 
industrializada AC-
III, rejuntado 

12.07 73833/1 SINAPI 

Isolamento térmico 
com manta de lã de 
vidro, espessura 
2,5cm 

m2 
         

156,24  
   

12.08 Comp. 03 DEF 

Revestimento 
Acústico de Madeira 
tipo Sonique Wood 
Sw32 

m2 
         

156,24  
   

12.09 87529 SINAPI 

Massa única para 
recebimento de 
pintura, em 
argamassa traço 
1:2:8, preparo 
mecânico com 
betoneira 400l, 
espessura de 20mm, 
com execução de 
taliscas 

m2 
      

1.296,7
2  

   

12.10 87690 SINAPI 

Contrapiso em 
argamassa traço 1:4 
(cimento e areia), 
preparo mecânico 
com betoneira 400 l 
espessura 5cm 

m2 
      

1.530,5
0  

   

12.11 C3002 
SEINFR

A 

Porcelanato 62,5 cm 
X 62,5 cm Esmaltado 
Retificado Metro 
Biege ou similar  

m2 
      

2.598,0
0  

   

12.12 C3007 
SEINFR

A 

Porcelanato 62,5 cm 
X 62,5 cm Natural 
Retificado cor Bianco 
ou similar 

m2 
         

113,50  
   

12.13 84186 SINAPI 
Piso Anti-impacto de 
borracha 40 mm 

m2 
            

29,55     

12.14 72185 SINAPI 

Piso Vinílico 
Impressionfloor 
Concrete Light Grey 
60 X 60 cm ou 
similar 

m2 
         

156,00  
   

12.15 C1914 
SEINFR

A 
Piso c/forração têxtil 
( carpete e = 4mm ) 

m2 
            

25,00  
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12.16 87247 SINAPI 

Revestimento 
cerâmico para piso 
com placas tipo 
esmaltada 

m2 
               

6,10  
   

12.17 73833/1 SINAPI 

Isolamento térmico 
com manta de lã de 
vidro, espessura 
2,5cm, para forro 

m2 
         

156,00  
   

12.18 96114 SINAPI 

Forro em drywall, 
inclusive estrutura 
de fixação 

m2 
         

675,00  
   

                  

13 PAVIMENTAÇÃO          SUBTOTAL:   

13.01 93681 SINAPI 

Execução de 
pátio/estacionament
o em piso 
intertravado, com 
bloco retangular 
colorido de 20 x 10 
cm, espessura 8 cm. 

m3 
         

857,50  
   

13.02 C4624 
SEINFR

A 

Piso podotátil 
externo em pmc esp. 
3cm, assentado com 
argamassa 

m2 
            

42,08  
   

                  

14 PINTURAS          SUBTOTAL:     

14.01 88485 SINAPI 

Fundo selador 
acrílico em paredes, 
uma demão 

m2 
      

5.379,4
0  

   

14.02 88495 SINAPI 

Aplicação e 
lixamento de massa 
látex em paredes, 
uma demão 

m2 
      

5.379,4
0  

   

14.03 88489 SINAPI 

Aplicação manual de 
pintura com tinta 
látex acrílica em 
paredes, duas 
demãos 

m2 
      

5.379,4
0  

   

14.04 74145/1 SINAPI 

Pintura esmalte 
fosco, duas demãos, 
sobre superfície 
metálica, incluso 
uma demão de fundo 
anticorrosivo 

m2 
      

6.027,5
3  
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15 EQUIPAMENTOS         
 SUBTOTAL - 

EQUIPAMENT
OS:  

   

15.01 Comp. 05 DEF 

Fornecimento e 
instalação de 
condicionador de ar 
tipo split Hi-Wall, 
12.000 btu 

un 
            

42,00  
   

15.02 Comp. 06 DEF 

Fornecimento e 
instalação de 
condicionador de ar 
tipo split piso-teto, 
18.000 btu 

un 
            

38,00  
   

15.03 Comp. 04 DEF 

Fornecimento e 
instalação de 
condicionador de ar 
tipo split Hi-Wall, 
22.000 btu 

un 
               

6,00  
   

15.04 Comp. 07 DEF 

Fornecimento e 
instalação de 
condicionador de ar 
tipo split piso-teto, 
30.000 btu 

un 
            

19,00  
   

                  

16 ELEMENTOS DIVERSOS        SUBTOTAL:     

16.01 C2222 
SEINFR

A 

Letreiro em acm 
inclusive estrutura, 
h=75cm - 
fornecimento e 
instalação 

un 
         

108,00     

16.02 7261 ORSE 

Projetor compacto IP 
65 c/ lâmpada de 
descarga tubular 
metálicos, pot. 400W, 
temp.cor 4300K,ind. 
rep. 65%, fluxo lum. 
35000 lumens, 
incluso reator, 
ignitor e capacitor, 
ref. MVF607NB da 
Philips ou similar 

un 
               

1,00     
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16.03 10286 ORSE 

Fornecimento e 
instalação de 
catracas eletrônicas 
com leitor de 
proximidade, tipo 
Pedestal, da Prime 
ou similar, inclusive 
frete, treinamento, 
software, cartões de 
proximidade e cofre 
coletor 

un 
               

3,00  
   

16.04 10905 ORSE 

Plataforma 
elevatória para 
portadores de 
necessidades 
especiais,p/ cadeira 
de rodas que se 
encaixa em escadas 
retas 

un 
               

1,00  
   

16.05 C4646 
SEINFR

A 

Corrimão dupla 
altura em aço inox 
diam 1 1/2 

m 
            

12,40     

16.06 74125/2 SINAPI 

Espelho cristal 
espessura 4mm, com 
moldura em 
alumínio e 
compensado 6mm 
plastificado colado 

m2 
               

9,00     

                  

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES        SUBTOTAL:  
 

17.01 Comp. 09 DEF 

Suporte metálico 
para bancadas e 
prateleiras, incl. 
tratamento 
anticorrosivo - 
fornecimento e 
instalação 

m 
            

13,70     

17.02 C4066 
SEINFR

A 

Granito para 
bancadas, divisórias 
e prateleiras, esp.= 
2cm - fornecimento e 
instalação 

m2 
            

60,03     

17.03 Comp. 10 DEF 

Silestone Preto 
Stellar, esp.= 2cm - 
fornecimento e 

m2 
               

4,37     
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instalação 

17.04 Comp. 11 DEF 
Barra de apoio em 
aço inox l=80cm 

un 
               

6,00  
   

17.05 Comp. 12 DEF 

Barra de apoio em 
aço inox para 
lavatório, l=45cm 

un 
               

3,00  
   

17.06 4286 ORSE 
Dispenser para 
sabonete líquido  

un 
            

16,00     

17.07 4373 ORSE 

Dispenser para 
toalhas 
interfolhadas, 
Prolim, linha Toilet 
Plus ref 04305 ou 
similar  

un 
            

16,00     

17.08 4374 ORSE 

Dispenser para 
higiêncos em rolos, 
Prolim, linha Toilet 
Plus ref 04340 ou 
similar 

un 
            

18,00  
   

17.09 73618 SINAPI 

Locação mensal de 
andaime metálico 
tipo fachadeiro, 
inclusive montagem 

m2 
      

2.187,5
0  

   

17.10 9537 SINAPI 
Limpeza final da 
obra 

m2 
      

2.500,0
0  
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MODELO II – FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

Razão Social da Empresa:____________________________________________________  

Nome Fantasia:_____________________________________________________________ 

CNPJ nº___________________________________________________________________  

E-Mail:____________________________________________________________________  

 

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da 

sessão.  

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 Projeto Básico (anexo I).  

Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como seguros, 

tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que as 

chaves do imóvel serão entregues em Teresina-PI.  

Declaramos que cumpriremos todos os requisitos da lei Estadual nº 6.344 de 

12/03/2013, a qual determina que, pelo menos, uma vaga de emprego será destinada aos 

egressos do sistema prisional do Estado do Piauí e cumpridores de medida de segurança e 

penas alternativas, em contratos para prestação de serviços de engenharia – obras públicas – 

que constem de 6 a 19 funcionários. Sendo facultativa a inclusão de egressos em contratos 

que constem até 5 funcionários. Caso haja contratações de 20 funcionários ou mais, deverá ser 

reservado o percentual de 5% das vagas de emprego. 

Declaramos que cumpriremos todos os requisitos da Lei Estadual nº 6,480/2014, a qual 

determina que, no mínimo, 5% (cinco por cento) das vagas de emprego na área de construção 

civil serão destinadas a mulheres, por parte da empresa contratada ou vencedora da licitação 

pública.   

No caso de nossa proposta ser classificada como a mais vantajosa para aquisição do 

objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no 

documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:  

• Razão Social/Nome:  

• C.N.P.J/CPF:  

• Endereço:  

• Telefone/Fax:  
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• E-mail:  

• CEP:  

• Cidade/UF:  

• Banco:  

• Agência:  

• Número da Conta Corrente:  

 

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:  

• Nome:  

• Endereço:  

• CEP:  

• Cidade / UF: 

• CPF/MF:  

• Cargo/Função:  

• Carteira de Identidade nº:  

• Expedido por:  

• Naturalidade:  

• Nacionalidade:  

 

 

 

Teresina, ____ de __________ de 2018.  

 

 

_________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÕES 

I – DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

(razão social da empresa), CNPJ n.º _______________, sediada (endereço), por 

intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins na Concorrência nº 

001/2018, DECLARA expressamente que: 

 Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

 Para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e no 

inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, não emprega menores de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer 

trabalho. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz 

()sim/ ( ) não; 

Teresina, ____ de _________ de 2018. 

_________________________________________________ 

Assinatura do representante legal 



 

74 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety, 185, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262. 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº___/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E 

A EMPRESA_____________ PARA CONSTRUÇÃO E 

REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA DEFENSORIA 

PÚBLICA – PI. 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o nº 

41.263.856/0001-37, com sede na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, Teresina-PI, 

através de sua Defensora Pública Geral DRA. FRANCISCA HILDETH LEAL 

EVANGELISTA NUNES, brasileira, casada, inscrita no RG nº 1101403 SSP-PI, CPF nº 

470.488.323-04, com endereço profissional na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, 

nesta Capital, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa 

XXXXXXX, com sede no XXXXX, XXXX, XX, Teresina/PI, inscrita no CNPJ XXXXX, 

neste ato representada por XXXXX, RG: XXXX, CPF: XXXXX, denominada simplesmente 

CONTRATADA, resolvem em comum acordo firmar o presente Contrato, considerando o 

Processo acima, de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações posteriores, na modalidade Concorrência nº 001/2018/DPE, mediante cláusulas e 

condições que se seguem: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção e 

reforma do edifício sede da Defensoria Pública – PI, situado na Rua Nogueira Tapety, nº 138, 

bairro Noivos, em Teresina-PI, de acordo com as especificações técnicas discriminadas no 

anexo I (Projeto Básico), mediante regime de execução indireta por empreitada por preço 

unitário, de acordo com os termos do Artigo 6º, Inciso VII, Alínea b e Artigo 10, Inciso II, 

Alínea b, da Lei nº 8.666/93. 

1.2 O Edital do procedimento Concorrência nº 01/2018 – DPE-PI e seus anexos e a proposta 

da CONTRATADA, fazem parte integrante deste instrumento, independentemente de 

transcrição. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO 

2.1 2.1 A CONTRATADA executará os serviços e equipamentos necessários à perfeita 



 

75 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety, 185, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262. 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

conclusão do serviço pelo valor global de R$ XXXXXXX,XX ,  o  qual  será  fixo  e  

irreajustável,  exceto  na  hipótese  de redução,  em  função  do  comportamento  do  mercado  

ou  da  necessidade  de  manutenção  do  equilíbrio econômicofinanceiro inicial do Contrato, 

na forma prevista no art. 65II, letra “d”, da lei 8.666/93. 

2.2 No valor acima estabelecido estão incluídas as despesas os tributos, fretes, taxas, 

seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. 

2.3 Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução 

contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído a CONTRATADA, este Contrato 

poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCCM), 

mediante solicitação da CONTRATADA. 

2.4 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado 

pela legislação então em vigor. 

2.5 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

2.6 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FONTE DE RECURSOS 

3.1 A despesa correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 Elemento de despesa: 44.90.51 

 Fonte: 100 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1 Os serviços terão a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço 

unitário. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

5.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com 

eficácia a contar da data de sua correspondente publicação no Diário Oficial do Estado do 

Piauí, conforme dispõe o art. 57, inciso I da Lei 8.666/93. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS: 
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6.1 O prazo de execução dos serviços será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar 

da ciência da expedição da ordem inicial de serviço emitida pela contratante. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa prevista 

no cronograma físico-financeiro, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do objeto e dos materiais 

empregados. Para os fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das certidões 

negativas de débitos relativas ao FGTS, à previdência, ao trabalho, situação fiscal tributária 

federal, certidão negativa de tributos estaduais e municipais, mantendo-se as mesmas 

condições de habilitação do certame, sendo que as mesmas deverão sempre apresentar data de 

validade posterior à data de emissão das respectivas Notas Fiscais. 

7.2. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o 

prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

7.3. Se houver atraso após o prazo previsto, as faturas serão pagas acrescidas de juros de 

mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicados pro rata die da data do vencimento até o 

efetivo pagamento, desde que solicitado pela Empresa Contratada e esta não tenha dado causa 

ao atraso. 

7.3.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = 

Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o 

pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 

0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso. 

7.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada e 

proporcionalmente aos quantitativos de serviços e materiais efetivamente prestados e 

empregados na mesma. 

7.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração de preços ou a 

compensação financeira. 

7.6. A Defensoria Pública do Estado do Piauí reserva-se o direito de recusar o pagamento 

se, no ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e 

aceitas. 

7.7.  O pagamento será feito por meio de ordem bancária em conta a ser indicada pela 
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contratada cuja ordem bancária dará quitação ao pagamento, e nos termos da lei, será debitado 

do valor devido ao DPE/PI, referente aos serviços prestados, os valores relativos aos tributos e 

contribuições sociais.  

7.8. O CNPJ contido na nota fiscal/fatura emitida pela Contratada deverá ser o 

mesmo que estiver registrado no contrato celebrado ou instrumento equivalente, 

independentemente da favorecida ser matriz, filial, sucursal ou agência. 

7.9 A Administração poderá descontar do valor do pagamento que o fornecedor tiver a 

receber, importâncias que lhe sejam devidas, por força da aplicação das multas previstas na 

sessão XIX. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 

8.1 A execução do serviço, objeto do contrato, deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da CONTRATANTE especialmente designado; 

8.2 O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do serviço, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados. 

8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização, por parte do 

representante da CONTRATANTE, deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo 

hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

 

9. CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO: 

9.1 Concluída cada etapa do cronograma, o recebimento dos serviços será procedido mediante 

vistoria conjunta realizada pelos responsável(is) técnico(s) da CONTRATADA, responsável 

pela obra, e por um servidor do órgão designado pela CONTRATANTE. 

9.2 O Termo de Recebimento Provisório será lavrado dentro de até 15 (quinze) dias, contados 

da data do recebimento da comunicação escrita, encaminhada pela CONTRATADA. 

9.3 Será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes após o decurso de até 90 

(noventa) dias ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

9.4. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

9.5. O recebimento do objeto pela Contratante não exclui a responsabilidade da contratada por 
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vícios de quantidade, de qualidade ou técnicos do objeto (aparentes ou ocultos) ou por 

desacordo com as especificações estabelecidas no Edital, cabendo lhes sanar quaisquer 

irregularidades ou omissões detectadas. 

9.6. Não será permitido recebimento e pagamento de etapas além do fixado no Cronograma 

Físico Financeiro, mesmo quando os serviços executados ultrapassarem as metas 

estabelecidas no referido Cronograma. 

9.7. A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após 

cumpridas todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusão 

pela Defensoria Pública do Estado do Piauí pela Coordenação de Infraestrutura e Transportes. 

9.7.1. A Coordenação de Infraestrutura e Transportes – DPE/PI se resguarda no direito 

de recusar o recebimento do serviço, caso haja desconformidade com as especificações 

do Projeto Básico e as Normas vigentes no País. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

10.1   A contratada obrigar-se-á ao seguinte: 

10.1.1 Estar Registrada no CREA-PI, apresentando na ocasião da assinatura do contrato 

Certidão de Pessoa Jurídica emitida pelo supra conselho, onde constem as atribuições 

pertinentes à empresa, para que sejam avaliadas as compatibilidades da mesma com os 

serviços solicitados.  

10.1.2 Fornecer o objeto da contratação de acordo com as especificações do Projeto Básico; 

10.1.3Verificar previamente junto às empresas fornecedoras/fabricantes dos materiais 

especificados, a disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, não podendo alegar 

posteriormente problemas de fornecimento e/ou impossibilidade de aquisição como motivos 

que justifiquem atrasos no fornecimento; 

10.1.4 Manter durante toda a execução do pactuado, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

10.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do objeto deste Projeto Básico. 

10.1.6. Utilizar, na execução do objeto do CONTRATO, somente pessoal em situação 

trabalhista, previdenciária e securitária regulares, bem como de boa conduta profissional, 

quando nas instalações do CONTRATANTE. 

10.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, este CONTRATO, nem subcontratar 
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qualquer parte do objeto, sem prévio consentimento por escrito do CONTRATANTE. 

10.1.8 Responsabilizar-se por danos ou indenizações de quaisquer naturezas, que 

eventualmente possam resultar de atos praticados por si mesma ou seus propostos, 

subordinados, mandatários e empregados.   

10.1.9 Comunicar à FISCALIZAÇÃO do CONTRATO, por escrito, qualquer anormalidade 

de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.  

10.1.10 A CONTRATADA deve disponibilizar EPI'S adequados para cada tipo de atividade 

aos funcionários alocados para a execução dos serviços contratados, conforme a NR 06.  

10.1.11 A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos serviços, a ART – 

Anotação de Responsabilidade Técnica do CREAPI – Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Piauí e/ou a RRT – Registro de responsabilidade Técnica do CAU/PI – 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí, do profissional técnico da empresa 

responsável pela execução dos serviços/obra, bem como afixar a Placa da Obra de Acordo 

com a Planilha Orçamentária, e com dizeres de acordo com as orientações da equipe técnica 

da DPE-PI. 

10.1.12 Credenciar junto à CONTRATANTE um Engenheiro Civil, que deverá estar 

devidamente regular com o Conselho Regional de Engenharia - CREA, disponível a 

comparecer ao local de execução dos serviços quando solicitado pela Administração ou pela 

fiscalização, a fim de se responsabilizar civil e penalmente pelos desdobramentos legais deste 

instrumento. Deverá ainda dispor de instrumento de comunicação individual (Celular, etc.) 

para atendimento imediato das chamadas de emergência por parte da CONTRATANTE. Este 

profissional não precisará ser obrigatoriamente um dos responsáveis técnicos detentores dos 

acervos solicitados, visto que poderá sofrer supervisão do Responsável Técnico, não 

configurando assim prática de exercício ilegal da profissão.  

10.1.13 Substituir, de imediato, qualquer funcionário quando solicitado pela Fiscalização, 

caso o mesmo esteja afetando o correto andamento aos serviços solicitados. 

10.1.14 Comunicar à fiscalização com antecedência mínima de 48 horas a dispensa de 

funcionários que executem os serviços objeto do Projeto Básico.  

10.1.15 No caso de qualquer um dos funcionários designados para prestação dos serviços 

constantes neste instrumento vir a ser impedido de laborar, por quaisquer motivos, incluindo 

gozo de férias, substituí-lo, por outrem, de qualificação compatível, num prazo não superior a 

05 dias úteis, ficando neste período sujeito à aprovação da fiscalização por escrito.  

10.1.16 Fornecer material de reposição e consumo. Entende-se por material de reposição e 
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consumo, todo aquele destinado à reposição e que seja necessário para a perfeita execução dos 

serviços descritos neste instrumento.  

10.1.17 Fornecer e preencher o Diário de Obra, que é o documento usado para registrar todas 

as informações importantes sobre cada dia de atividade na construção. 

10.1.18 A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obra (livro de capa resistente) 

com páginas numeradas e rubricadas pela FISCALIZAÇÃO, onde serão anotadas todas as 

ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formais, solicitações e 

informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro, determinando o 

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

10.1.19 O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, 

de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela FISCALIZAÇÃO. Caberá ao 

responsável técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Durante a FISCALIZAÇÃO 

será dada ciência do preenchimento do Diário à Comissão encarregada da FISCALIZAÇÃO 

dos serviços que, após efetuar no Diário as anotações mencionadas no caput do presente item, 

destacará a primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda via será 

destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio Diário. 

10.1.20 Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade da ADMINISTRAÇÃO da 

Defensoria Publica do Estado do Piauí. 

10.1.21 Após a execução da obra, a CONTRATADA se responsabilizará pelos 

procedimentos, acompanhamento e resolução junto aos órgãos de licenciamentos e aprovação 

para funcionamento do PRÉDIO, tais como o “habite-se” e atestado final do corpo de 

bombeiros e todos os outros que forem necessários. 

10.1.22 A CONTRATADA deverá elaborar e entregar o projeto “as built”, ou seja, de como 

foi executado, de todas as áreas com a devida anotação de responsabilidade técnica. 

10.1.23 A entrega dos projetos deverão ser em uma via impressa, devidamente assinada, e 

uma via digital. 

10.1.24 As plantas em arquivos digitais serão apresentadas em formato compatível com o 

AutoCad 2007 (dwg) e Revit 2017 (rvt), e os documentos complementares em formato 

compatível com o Office 2003 (doc) e Excel 2003 (xls), em comum acordo com a 

FISCALIZAÇÃO do Contrato, gravados em CD ou DVD, com capa e disco devidamente 

identificados; 

10.1.25 Os projetos deverão ser entregues também em arquivos digitais em formado Acrobat 

(pdf) assinados digitalmente. 
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10.1.26 Todo o material impresso entregue deverá estar acondicionado em pasta encardenada, 

na correta sequência, com todas as plantas em papel sulfite dobradas. Todos os volumes terão 

o seu conteúdo identificado na parte externa das pastas. O primeiro documento da primeira 

pasta deverá ser a relação completa de todas as pastas com seus conteúdos. 

10.1.27 No caso de não haver mudança em nenhum dos projetos da execução da obra, a 

empresa CONTRATADA fica dispensada de apresentar o "as built", devendo apresentar uma 

declaração informando que não foi feita nenhuma mudança nos projetos e que foram 

executados exatamente como foram elaborados. 

10.1.28 No entanto, se for constatado durante o período de garantia da obra que houve 

mudança dos projetos da execução da obra, a empresa CONTRATADA será obrigada a 

apresentar o "as built" e poderá ser responsabilizada pela eventuais prejuízos ao erário pela 

informações inverídicas. 

10.1.29 O Termo de Recebimento Definitivo só será expedido após ter sido sanado todas as 

pendências referentes ao item anterior. 

10.1.30 A CONTRATADA deverá oferecer total segurança na guarda de todos e quaisquer 

equipamentos que lhe forem entregues;  

10.1.31 No Projeto Básico estão apresentados os itens considerados para elaboração do preço 

base.  

10.1.32 É de competência da CONTRATADA o fornecimento de todas as ferramentas, 

material de consumo e mão-de-obra, necessários a completa execução dos serviços.  

10.1.33 A CONTRATADA deverá fornecer aos seus funcionários fardamento adequado e 

crachá de identificação funcional, sem os quais não será permitido prestar os serviços à 

CONTRATANTE. 

10.1.34 A CONTRATADA deverá fornecer a obra todos os equipamentos de Proteção 

Coletivo, necessários. E aos seus funcionários, todos os equipamento de proteção individual – 

EPI, de acordo com sua função, e seguir rigorosamente as normas de higiene e segurança do 

trabalho e da associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.  

10.1.35 Nos serviços, ocorridos dentro e fora do horário de expediente, principalmente 

sábados, domingos e feriados, será obrigatória e indispensável a presença do responsável 

técnico durante sua execução.  

10.1.36. O prazo de garantia para as obras contratadas pelo Poder Público é de 05 (cinco) anos 

a partir do recebimento definitivo da obra, conforme previsto no art. 618 do Código Civil. 
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10.1.36.1 Durante a execução, a contratada já se obrigará a corrigir e reparar qualquer 

defeito ou vício que apareça. 

10.1.36.2 Constatado defeito ou vício dentro do prazo de garantia, o Poder Publico tem 

180 (cento e oitenta) dias contados de sua constatação para acionar a contratada, sob 

pena de decaírem dos seus direitos.  

 

10.2 - A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ OBRIGAR-SE-Á A: 

10.2.1  Além das responsabilidades resultantes da Lei nº 8.666/93, o CONTRATANTE 

deverá obedecer às seguintes disposições: 

a) Acompanhar e atestar a efetiva entrega do objeto do Projeto Básico; 

b) Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido no certame; 

c) Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais. 

d) A Coordenação de Infraestrutura e Transporte da Defensoria Publica do Estado do 

Piauí deve fiscalizar a prestação dos serviços. 

e) A FISCALIZAÇÃO deverá ser feita, no mínimo, 1 (uma) vez por mês, composto no 

mínimo de 1 (um) Engenheiro Civil e 1 (um) Arquiteto pertencentes ao corpo técnico da 

DPE/ PI ou por empresa contratada para fiscalização da obra e devidamente designados 

para tal, no entanto, quando for necessário e solicitado oficialmente pela 

CONTRATADA ou pela ADMINISTRAÇÃO e plenamente justificado, esse período 

poderá ser reduzido. 

f) Os serviços contratados serão fiscalizados e atestados quanto à conformidade por 

servidor(es) indicado(s) pela ADMINISTRAÇÃO, observando-se o exato cumprimento 

de todas as cláusulas e condições decorrentes do instrumento de contratação, 

determinando, quando necessário, a regularização de falhas observadas, conforme prevê 

o art. 67 da Lei 8.666/93. 

g) O CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar-se a atestar Fatura/Nota Fiscal 

se, no ato da apresentação dos materiais e/ou serviços, que não estiverem de acordo com 

a descrição apresentada e aceita. 

h) A aceitação do material/serviços, a critério da Coordenação de Infraestrutura e 

Transporte, ser provisória ou definitiva, em conformidade com o disposto no art.73 da 

Lei Federal nº 8.666/93. A aceitação em definitivo não exclui a responsabilidade civil 

da CONTRATADA, por vícios de quantidade, de qualidade ou técnicos do 
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material/serviços (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as especificações 

estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente. 

i) Comunicar à CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execução do 

CONTRATO, inclusive quanto a defeitos no seu objeto. 

 

11. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto da Concorrência, a Defensoria Pública do 

Estado do Piauí poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes 

sanções: 

a) advertência; 

b) multa: 

As multas decorrentes da não execução, total ou parcial, do objeto (itens 

adjudicados), bem como do atraso injustificado na execução do objeto deste edital 

serão aplicadas da seguinte forma: 

b.1) Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para a realização do 

serviço, que não seja comprovadamente motivado pela Contratante, ela ficará 

sujeita à multa equivalente a 1% (um por cento) do valor do Contrato, por dia, até o 

limite de 15% (quinze por cento) do valor do objeto, sem prejuízo do cumprimento 

da obrigação principal. 

b.2) Após o prazo de 30 (trinta) dias de atraso na execução do serviço, a contratante 

poderá considerar a inexecução total do objeto, sujeitando o prestador a aplicação 

de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. Neste caso, a 

Administração poderá cobrar valor excedente a este percentual se os prejuízos 

sofridos superarem o montante da multa aplicada, com supedâneo no artigo 416 do 

Código Civil de 2002.   

b.3) Será aplicada multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do 

contrato, por dia, até o limite de 10% (dez por cento) do objeto, em caso de 

descumprimento de outras obrigações previstas no Contrato. 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração da Defensoria Pública do Estado do Piauí, pelo prazo de até 

2 (dois) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
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seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração 

da Defensoria Pública do Estado do Piauí pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

11.2. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às 

penalidades tratadas no item anterior: 

11.2.1. Pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos licitantes convocados 

nos termos do art. 64, § 2º da Lei nº 8.666/93; 

11.2.2. Pela não apresentação da garantia prevista no edital; 

11.2.3. Pelo atraso no início da execução da obra, em relação ao prazo proposto e 

aceito; 

11.2.4. Pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução 

da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, 

contado da data da rejeição; 

11.2.5. Pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado, caracterizada se 

a medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto 

estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição. 

11.3. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 

aceitos pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, a licitante vencedora ficará isenta das 

penalidades aplicáveis. 

11.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração da Defensoria Pública do Estado do Piauí, e 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser 

aplicadas à licitante vencedora com as de multa, simultaneamente, descontando a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

 

12. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO: 

12.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 

nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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12.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

12.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Nº 8.666/93, notificando-se a 

CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, salvo no caso 

do inciso XVII, do mesmo artigo; ou 

12.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE; ou 

12.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

12.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

13. CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO: 

13.1 Este Contrato e quaisquer alterações que lhe venham a ocorrer subordina-se à Lei nº 

8.666/93 bem como suas alterações posteriores. 

 

14. CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DA GARANTIA 

14.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Termo de Contrato, 

prestará garantia no valor correspondente a 3,5% (três vírgula cinco por cento) do valor do 

Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme 

disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

14.2 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 

de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o 

máximo de 5% (cinco por cento).  

14.3 O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas 

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993. 

14.4 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 

período mínimo de três meses após o término da vigência contratual. 

a. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

I. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

II. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 
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III. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

IV. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 

pela contratada, quando couber. 

b. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no item anterior. 

c. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 

específica no Banco do Brasil, com correção monetária.  

d. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos 

parâmetros utilizados quando da contratação.  

e. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação 

e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

f. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

g. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

h. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

i.  A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

j.  Será considerada extinta a garantia: 

I.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 

cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

II. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será 

ampliado, nos termos da comunicação. 

 

15. CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO: 
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15.1 Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, com 

a apresentação das devidas justificativas. 

15.2 No interesse do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 

aumentado ou suprimido até o limite de 50% (cinquenta por cento), por se tratar de reforma 

de edifício, conforme disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 

15.2.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários. 

15.2.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 

condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes; 

15.2.3 O CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este Contrato nos seguintes 

casos: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

15.3. Em caso de supressão da obra, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e 

posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de 

aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber 

indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que 

regularmente comprovados. 

 

16. CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES FINAIS: 

16.1 A CONTRATADA é obrigada a remover, após a conclusão dos serviços, restos de 

materiais de qualquer natureza, provenientes da execução do objeto deste contrato; 

16.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a exclusão do Quadro de Empregados 

da CONTRATADA, de elemento subordinado à mesma, que por ato inequívoco de 

insubordinação mau conduta ou desídia, seja inconveniente ao bom desempenho dos serviços; 

16.3 Ficarão a cargo da CONTRATADA todas as despesas legais, junto ao CREA, CAU, 

Prefeitura, INSS e demais órgãos, que se fizerem necessários à perfeita execução do serviço; 

16.4 O inadimplemento de quaisquer das obrigações Contratuais que acarretem relevante 

prejuízo ao interesse público, poderá importar na declaração expressa de Inidoneidade da 

CONTRATADA para pactuar com a CONTRATANTE, sem prejuízo de quaisquer outras 



 

88 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety, 185, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99476-5262. 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

sanções previstas no presente Termo Contratual; 

16.5 A Contratada manterá, obrigatoriamente em toda a EXECUÇÃO DO CONTRATO, sua 

compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, e exigidas na Licitação como 

Habilitação e Qualificação; 

15.6 A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos que venha a causar à 

CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do serviço referente ao 

Contrato; 

16.7 A CONTRATANTE fará publicar extrato deste Contrato, no Diário da Justiça do Estado 

do Piauí, até o 5.º (quinto) dia do mês subsequente ao de sua assinatura, para que possa surtir 

os efeitos legais previstos. 

16.8. O presente CONTRATO reger-se-á pelas disposições da Lei Federal n. 8.666/93, e 

alterações posteriores, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado, nos termos do art. 54 da Lei n. 8.666/93. 

16.9. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 

8.666/93, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SUCESSÃO E FORO: 

17.1 As partes Contratantes aceitam este instrumento na sua totalidade e se obrigam, por si e 

seus sucessores, ao fiel cumprimento do mesmo, e elegem o foro da cidade e Comarca de 

Teresina, para dirimir as dúvidas e controvérsias do presente Termo Contratual. E, por 

estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 03 (TRÊS) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Teresina, _____de ____________________de 2018. 

........................................................................................ 

Defensora Pública Geral 

CONTRATANTE 

...................................................................... 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

......................................................................         ........................................................................ 

RG/CPF:                                                          RG/CPF: 


